แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ใน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ค�าน�า
ตลอดระยะเวลาอั น ยาวนาน นั บ แต่ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช เสด็ จ ขึ้ น
ครองสิริราชสมบัติ พระองค์ทรงงานอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ และสภาพความเป็นอยูข่ องพสกนิกร
ทุกหมูเ่ หล่าให้ดขี นึ้ ในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูย้ ากไร้ดอ้ ยโอกาสในพืน้ ทีช่ นบทห่างไกล พระมหากรุณาธิคณ
ุ
อันยิ่งใหญ่นี้ตระหนักกันดีว่า ได้ก่อคุณูปการอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติเป็นส่วนรวม จากผลของการพัฒนา
ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริซึ่งกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริต่าง ๆ เหล่านี้มีแนวคิดทฤษฎีอันเกิดจากพระปรีชาสามารถ
ตลอดจนพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล เป็นหลักในการด�าเนินงานอยูใ่ นทุกโครงการฯ แนวคิดและทฤษฎีหลากหลาย
เหล่านี้ ยังไม่เคยมีบคุ คล คณะบุคคล องค์กร หรือสถาบันใดได้รวบรวมเรียบเรียง ศึกษาวิเคราะห์ หรือเขียนไว้ให้
ปรากฏเป็นหลักฐานอ้างอิงได้ ด้วยเหตุผลและความจ�าเป็นดังกล่าว ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสาน
งานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.) ซึง่ ได้รบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ทา� หน้าทีใ่ นการประสานการด�าเนินงานสนองพระราชด�าริมาตัง้ แต่ปี พ.ศ.๒๕๒๔ จึงได้รวบรวมและเรียบเรียง
แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาส
อันเป็นมหามิ่งมงคลปีกาญจนาภิเษก ที่ทรงครองสิริราชสมบัติเป็นปีที่ห้าสิบ
“แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เล่มนี้
ถือเป็นการเริ่มต้นอย่างแท้จริงของการบันทึกหลักฐานและข้อเท็จจริงของงานพัฒนาในโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริในเชิงวิเคราะห์ โดยการอธิบายและชีใ้ ห้เห็นหลักการ แนวคิด และทฤษฎีทอี่ ยูเ่ บือ้ งหลังการด�าเนินงาน
ในโครงการนั้น ๆ มิใช่เป็นแค่เพียงการบันทึกล�าดับเรื่องราวตามปกติ และด้วยความยากล�าบากในการศึกษา
วิเคราะห์ และท�าความเข้าใจกับสาระส�าคัญในแต่ละเรื่อง เพื่อให้ถูกต้องสมบูรณ์ตามแนวพระราชด�าริ
ให้มากที่สุด ดังนั้น หนังสือแนวคิดและทฤษฎีฯ เล่มนี้ จึงถือเป็นหนังสือเล่มแรกที่ยังมีความจ�าเป็นที่จะต้อง
ได้รับการแก้ไข ปรับปรุง และเพิม่ เติมให้ครบถ้วนและมีความสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ ในล�าดับต่อไป เมือ่ ได้รบั พระราชทาน
พระราชวินิจฉัยและพระราชด�าริเพิ่มเติม หรือเมื่อบางโครงการให้มีการเพิ่มเติม ปรับปรุงแนวทาง วิธีการ
เมื่อสภาพปัญหาเปลี่ยนแปลงไป ในวาระที่สมควรต่อไปในอนาคต
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อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าส�านักงาน กปร. และคณะผู้จัดท�าจะมีความมุ่งมั่น ทุ่มเท และมานะพยายาม
อย่างที่สุด ในการจัดท�าหนังสือฉบับนี้ให้สมบูรณ์สมเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้เพียงใดก็ตาม แต่ก็ต้องยอมรับ
โดยดุษฎีว่างานชิ้นนี้เป็นงานท้าทายที่ยากล�าบากและซับซ้อนเป็นอย่างยิ่ง เนื่องเพราะยังไม่ปรากฏให้มีบันทึก
และหลักฐานที่รวบรวมไว้อย่างเป็นระบบมาก่อน อีกทั้งลักษณะอันหลากหลายของโครงการ รวมทั้งหลักการ
และแนวคิดที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ยิ่งมีส่วนท�าให้มีความยากล�าบากมากขึ้น แต่ด้วยเหตุนี้คณะผู้จัดท�าจึงมี
ความจ�าเป็นอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ ที่จะต้องเขียนและบันทึกไว้ให้ปรากฏเป็นหลักฐานไว้ในแผ่นดิน เพื่อเป็นการ
เรียนรู้และเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนัก ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ไพศาลหาที่สุดมิได้ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อันเป็นที่รักและเคารพบูชายิ่งของปวงชนชาวไทยพระองค์นี้
โดยในปี ๒๕๖๐ ส�านักงาน กปร. ได้จัดพิมพ์หนังสือ “แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” อีกครั้งเป็นครั้งที่ ๕ จ�านวน ๕,๐๐๐ เล่ม นับตั้งแต่การจัดพิมพ์
ครั้งแรกเมื่อ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๐ พิมพ์ครั้งที่ ๒ เมื่อปี ๒๕๔๒ พิมพ์ครั้งที่ ๓ เมื่อปี ๒๕๔๘ เนื่องในโอกาส
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙
และพิมพ์ครั้งที่ ๔ เมื่อปี ๒๕๕๙ รวมจ�านวนพิมพ์ทั้งสิ้น ๑๘,๐๐๐ เล่ม ซึ่งการจัดพิมพ์ครั้งที่ ๕ นี้ เนื่องจาก
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ จึงเห็นควร
น้อมน�าองค์ความรูต้ ามแนวพระราชด�าริตา่ ง ๆ ทีท่ รงคุณค่าเผยแพร่ไปสูส่ าธารณชน เพือ่ น�าไปศึกษา ค้นคว้า อ้างอิง
และน�าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่
อย่างหาที่สุดมิได้ต่อเหล่าพสกนิกรไทยทั้งแผ่นดิน
ส�ำนักงำน กปร.
เมษำยน ๒๕๖๐
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สารบัญ
- ส่วนที่หนึ่ง
แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๘

- ส่วนที่สอง
ทฤษฎี “แกล้งดิน” อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

๔๒

ทฤษฎีการป้องกันการเสื่อมโทรมและพังทลายของดิน โดย หญ้าแฝก พืชจากพระราชด�าริ
ก�าแพงที่มีชีวิตในการอนุรักษ์และคืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน

๕๔

ทฤษฎีว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรแหล่งน�้าในบรรยากาศ “ฝนหลวง”

๗๖

แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรแหล่งน�้าในบรรยากาศ “เครื่องดักหมอก”
เพื่อน�ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร

๙๖

หลักการบ�าบัดน�้าเสียโดยการท�าให้เจือจาง (Dilution) ตามแนวทฤษฎีการพัฒนา อันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ “น�้ำดีไล่น�้ำเสีย” โดยใช้หลักการตามธรรมชาติแห่งแรงโน้มถ่วงของโลก
(Gravity Flow)

๑๐๐

หลักการบ�าบัดน�้าเสียโดยการกรองน�้าเสียด้วยผักตบชวำ (Filtration) ตามแนวทฤษฎีการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ “บึงมักกะสัน”

๑๐๘

ทฤษฎีการบ�าบัดน�้าเสีย โดยใช้กระบวนการทางชีววิทยาผสมผสานกับเครื่องกลเติมอากาศแบบ
“สระเติมอำกำศชีวภำพบ�ำบัด” (Biological Treatment Aerated Lagoon)
ตามแนวพระราชด�าริ “บึงพระรำม ๙”

๑๑๖

ทฤษฎีการบ�าบัดน�้าเสียด้วยการผสมผสานระหว่างพืชน�้ากับระบบการเติมอากาศ
(Constructed Wetland and Air Transfer for Waste Water Treatment)
ณ บริเวณหนองสนม-หนองหาน

๑๒๒

ทฤษฎีการบ�าบัดน�้าเสียด้วยระบบบ่อบ�าบัดน�้าเสียและวัชพืชบ�าบัด
(Lagoon Treatment and Grass Filtration) ณ แหลมผักเบี้ย

๑๓๔
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ทฤษฎีบ�าบัดน�้าเสียด้วยวิธีการเติมอากาศ โดยใช้วิธีท�าให้อากาศสามารถละลายลงไปในน�้า (Air Transfer)
เพื่อเร่งการเจริญเติบโต และการเพาะตัวอย่างรวดเร็วของแบคทีเรีย จนมีจ�านวนมากพอ
ที่จะท�าลายสิ่งสกปรกในน�้าให้หมดสิ้นไปโดยเร็ว ตามแนวทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ “กังหันน�้ำชัยพัฒนำ”
๑๔๘
ทฤษฎีการบ�าบัดน�้าเสียโดยกระบวนการทางฟิสิกส์เคมี (Physical-Chemical Process)
ด้วยการท�าให้ตกตะกอน (Sedimentation) ตามพระราชด�าริ “สำรเร่งตกตะกอน”
PAC (Poly Aluminum Chloride)

๑๖๐

ทฤษฎีการแก้ไขปัญหาน�้าท่วม อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ตามแนวทางการบริหารจัดการด้านน�้าท่วมล้น
(Flood Management)
๑๖๖
ทฤษฎีการพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

๑๗๘

ทฤษฎีใหม่ : การบริหารจัดการที่ดินเพื่อการเกษตร อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

๒๒๖

แนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน “เส้นทำงเกลือ” อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ตามหลักสังคมวิทยาการแพทย์ (Medical Sociology)

๒๔๖

แนวคิดการพัฒนาเพื่อพึ่งตนเองของเกษตรกร อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
(Self Reliance)

๒๕๒

บรรณานุกรม

๒๙๒
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ส่วนที่หนึ่ง
7

แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ข้อความน�า

ในรัช กาลปั จ จุ บั น ขึ้ น อย่ า งมากมายนั บ จ� า นวน
ไม่ถ้วน ทั้งในรูปของหนังสือเล่ม บทความ สารคดี
บทวิเคราะห์ บทสดุดีเฉลิมพระเกียรติ บทกวี และ
อื่นๆ ต่างกรรมต่างวาระสืบเนื่องกันมาโดยล�าดับ
ตลอดห้ า ทศวรรษที่ ผ ่ า นมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และ
ถึง แม้ ว ่ า จะมี ข ้ อ เขี ย นอั น หลากหลายนั บ จ� า นวน
มิได้ดังกล่าวแล้วก็ตาม แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการ
เขียนในเชิงราชสดุดี พระราชประวัติ หรือพระราช
กรณียกิจในแต่ละเรื่อง แต่ละประเภทแทบทั้งสิ้น

๑. ตลอดระยะเวลาอันยาวนานถึง ๕๐ ปี
นับแต่ที่ได้ทรงครองสิริราชสมบัติจนกระทั่งถึงวาระ
อันเป็นมหามิง่ มงคล ปีแห่งพระราชพิธีกาญจนาภิเษก
ในพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสามสิบเก้า ณ บัดนี้
ได้ มี บ ุค คล คณะบุค คล องค์ ก ร สถาบั น ต่ า งๆ
ทั้งในและนอกประเทศ เขียนและเรียบเรียงเรื่องราว
ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว และเรื่ อ งราว
อันเกี่ยวเนื่องกับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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ซึ่ ง ก็นั บ ว่ า เป็ น เอกสารที่ มี คุ ณ ค่ า ในเชิ ง บัน ทึ ก
ประวัติศาสตร์ ในเชิงวรรณกรรม และอื่นๆ แต่ก็ยัง
ไม่เคยปรากฏมีผใู้ ด คณะบุคคลใด องค์กร หรือสถาบัน
ใด เขียนหรือเรียบเรียงแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ที่อยู่
เบือ้ งหลังการก่อก�าเนิดของโครงการและงานอันเนือ่ ง
มาจากพระราชด�าริกว่าสองพันโครงการ อันเป็นการ
รวบรวมหลักการ แนวคิด ตลอดจนทฤษฎี ซึง่ เกิดจาก
พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาญาณอันยิ่งใหญ่หา
ทีเ่ ปรียบมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาล
ปัจจุบัน ซึ่งได้ทรงตรากตร�าพระวรกายและพระราช
สติปัญญา ทรงงานหนักเพื่อพสกนิกรถึงห้าทศวรรษ
๒. ส�า นั ก งานคณะกรรมการพิเ ศษเพื่ อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
(ส�านักงาน กปร.) ส�านักนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้ทรงมี
พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ท�าหน้าที่เป็น
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มาจากพระราชด�าริ โดยเป็นผู้ที่ได้รับทราบ ได้รับฟัง
ได้รับการเรียนรู้ และได้รับสนองพระราชด�าริตามที่
พระราชทานให้ประสานการด�าเนินงานในโครงการ
ต่างๆ มาตั้งแต่ต้นจนจบสิ้นโครงการ ดังนั้น จึงมี
โอกาสได้รบั ทราบแนวคิดอันหลากหลายตัง้ แต่เริม่ แรก
ของการพัฒนาในด้านต่างๆ อันมีจุดมุ่งหมายสรุป
สุดท้ายคือ ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ
พสกนิกรของพระองค์ ตลอดจนความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืนของประเทศชาติเป็นส่วนรวมด้วย

ส�านักงานเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาในพระองค์ด้วย
นั้น มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงกับการรับสนองและ
ถวายงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด� าริ
ทั้งปวง จึงนับว่าเป็นหน่วยงานที่ได้รับใช้ใกล้ชิดที่สุด
ในส่ วนของงานที่เกี่ยวข้ อ งกับ การพัฒ นาอันเนื่อง
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จากภาระหน้าที่สา� คัญที่มีอยู่โดยตรง และ
จากการที่มีโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โดยที่
ได้ทรงสอนและแนะน�าให้เข้าใจหลักการ แนวคิด
และทฤษฎีเชิงพัฒนาหลากหลายประการ เพื่อให้
โครงการพัฒนาต่างๆ ของพระองค์ประสบผลส�าเร็จ
และถูกต้องตามพระราชด�าริอย่างสมบูรณ์ ส�านักงาน
คณะกรรมการพิเ ศษเพื่อ ประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จึงได้พิจารณาเห็นว่า
ควรที่จะได้เขียน ได้รวบรวมและเรียบเรียงแนวคิด
และทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ในพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ซึ่ ง ยัง ไม่ เ คยมี
ผู้ ก ระท� า มาก่ อ นขึ้ น เพื่อ เป็ น การร่ ว มเฉลิม ฉลอง
ในโอกาสอันเป็นมหามิ่งมงคลปีกาญจนาภิเษกที่ได้
ทรงครองสิร ิร าชสมบัติ เ ป็ น ปี ที่ ห ้ า สิบ และงานนี้
จะเป็นการเขียนในเชิงวิเคราะห์ รวบรวมแนวคิดและ
ทฤษฎีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ขึน้ เป็นครัง้ แรก
ในประวัตศิ าสตร์ของการพัฒนาและโครงการอันเนือ่ ง
มาจากพระราชด�าริ
๓. อย่างไรก็ตาม แม้ว่าส�านักงาน กปร. จะมี
ความมุ ่ ง มั่ น และตั้ ง ใจจริง ที่ จ ะท�า งานเขี ย นฉบับ นี้
ให้ดที สี่ ุด เพือ่ ถวายเป็นราชบรรณาการเพียงใดก็ตาม
แต่งานนี้ก็นับได้ว่าเป็นงานที่ยากและมีความสลับ
ซับซ้อนอยู่ค่อนข้างมาก ทั้งในลักษณะธรรมชาติ
ของโครงการพัฒนาที่แตกต่างหลากหลายกันโดย
สิ้นเชิงในแต่ละโครงการ อีกทั้งหลักการและแนวคิด
ก็มอี ยู่เป็นอันมาก และประการส�าคัญทีส่ ุดคือ ไม่เคย
มี ก ารบัน ทึ ก รวบรวมไว้ อ ย่ า งเป็ น ระบบแบบแผน
ในระยะแรกๆ ที่ได้ทรงงาน อย่างไรก็ดีข้อจ�ากัดและ
ความยากล�าบากของงานนี้แม้จะมีอยู่ไม่น้อย แต่ก็
หาได้ท�าให้เจตนาที่จะรวบรวมและเรียบเรียงแนวคิด
และทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลดน้อยถอยลงไป
ไม่ แต่กลับมีความเห็นว่ายิ่งมีความจ� าเป็นอย่าง
หลีกเลีย่ งมิได้ทจี่ ะต้องบันทึกรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
แม้ในระยะเริ่มต้นครั้งแรกอาจจะท�าได้ไม่สมบูรณ์
นักก็ตาม แต่อย่างน้อยการบันทึกแนวคิดและทฤษฎี
ในงานพัฒนาอันเกิดจากพระอัจฉริยภาพของพระมหา
กษัตริย์ ผูท้ รงมีพระเมตตาและผูท้ รงคุณอันประเสริฐนี้
ก็เป็นความจ�าเป็นและเป็นสิ่งส�าคัญยิ่งยวดที่จะต้อง
มีบันทึกไว้ให้ปรากฏในแผ่นดิน เพื่อเป็นการเรียนรู้
และเพื่อการตระหนักส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อันยิง่ ใหญ่ไพศาลอันหาทีส่ ุดมิได้ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว อันเป็นที่รักและเคารพยิ่งของปวงชน
ชาวไทยพระองค์นี้
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ลักษณะพิเศษของแนวคิดและทฤษฎี
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
๔. ดังได้กล่าวแล้วในเบื้องต้นว่า แนวคิดและ
ทฤษฎีในการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�ารินั้น
เกิดจากพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในการ
ที่ได้ทรงคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุง และแก้ไขให้การ
พัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริเป็นงาน
ที่ด�าเนินการไปได้โดยง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และ
สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่และระบบนิเวศโดย
ส่วนรวมของธรรมชาติ ตลอดจนสภาพทางสังคมของ
ชุมชนนั้นๆ หลายต่อหลายงานและโครงการ เมื่อทรง
คิดพิจารณาและศึกษาจนมีพระราชวินจิ ฉัยออกมาใน
ท้ายที่สุดแล้วนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง
นั้นๆ ก็มักจะพบว่าเป็นเรื่องง่ายและธรรมดา จนไม่
เคยมีผู้ใดคาดคิดมาก่อน ยอมรับกันโดยทั่วไปในหมู่
นักพัฒนาและนักวิชาการว่า พระองค์ทรงโปรดที่จะ

ท�าสิ่งที่ยากให้กลายเป็นง่าย ท�าสิ่งที่สลับซับซ้อนให้
เข้าใจง่าย อันเป็นการแก้ไขปัญหาด้วยการใช้ภววิสัย
แห่งธรรมชาตินั่นเองเป็นแนวทาง การท�าสิ่งที่ยากให้
กลายเป็นง่ายนั้นเป็นของยาก เช่นเดียวกับการท�า
สิ่งที่ง่ายให้เป็นเรื่องยากนั้นเป็นของง่าย มีพระราช
กระแสอยู่เนืองๆ ถึงค�าว่า “ท�ำให้ง่ำย” ซึ่งน่าจะ
ตรงกับภาษาอังกฤษว่า ซิมพลิซิตี้ (Simplicity) ซึ่งเป็น
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หมายว่า ทั้งน�้าเน่าเสียและผักตบชวาล้วนแต่เป็นสิ่ง
ไม่พึงปรารถนาและต้องก�าจัดไป แต่ก็สามารถน�ามา
ใช้หกั ล้างกันให้มผี ลออกมาเป็น “ธรรม” ได้ นัน่ ก็คอื
น�้าดีที่พึงปรารถนานั่นเอง แนวคิดและปรัชญาการ
ท�างานในลักษณะนี้ จะเห็นได้ว่าเป็นการใช้ “สติ”
และ “ปัญญำ” ผสมผสานกับความรู้เข้าด�าเนินการ
“จัดกำร” กับสภาวะและปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นบวก
หรือลบที่อยู่แวดล้อมมนุษย์ตามธรรมชาติ ให้ก่อ
ประโยชน์ให้ได้ในที่สุดนั้น น่าจะถือว่า เป็นสุดยอด
ของการ “จัดกำร” ทีเดียว

หลักคิดส�าคัญในทุกเรื่อง และการพัฒนาเกือบทุก
โครงการของพระองค์
นอกเหนือไปจากการท�าทุกอย่าง “ให้ง่ำย”
และไม่สลับซับซ้อนอันเป็นหลักและหัวใจส�าคัญของ
การด�าเนินงานแล้ว การน�าความรูจ้ ริงในความเป็นไป
แห่ ง ธรรมชาติ แ ละกฎเกณฑ์ ข องธรรมชาติ ม าใช้
ในการแก้ไขปัญหา และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ทีไ่ ม่ปรกติให้เข้าสูร่ ะบบปรกตินนั้ ก็นบั ว่าเป็นหลักการ
และแนวปฏิ บ ัติ ที่ ส า� คั ญ ยิ่ง อีก ส่ ว นหนึ่ ง ในการ
ทรงงานของพระองค์ เช่น การน�าน�้ำดีขับไล่น�้ำเสีย
หรือเจือจางน�้าเสียให้กลับเป็นน�้าดี ตามจังหวะการ
ขึ้นลงของน�้าตามธรรมชาติ หรือดังอีกตัวอย่างหนึ่ง
เช่ น การบ�า บั ด น�้ า เน่ า เสีย โดยการใช้ ผั ก ตบชวำ
ซึ่งมีอยู่ตามธรรมชาติให้ดูดซับสิ่งสกปรกปนเปื้อน
ในน�้าให้บรรเทาลง ดังที่มีพระราชกระแสในเรื่องนี้
ว่าเป็นการ “ใช้อธรรมปรำบอธรรม” อันมีความ

๕. แนวคิ ด และทฤษฎี ก ารพั ฒ นาอั น เนื่ อ ง
มาจากพระราชด�าริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่ถือว่าเป็นลักษณะพิเศษที่น่าสนใจอีกประการหนึ่ง
ก็คือ การมุ่งเน้นให้ผลของการด�าเนินงานนั้นตกถึง
มือประชาชนโดยตรงเป็นเบือ้ งแรก เพือ่ บรรเทาปัญหา
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บรรลุผลส�าเร็จได้อย่างสมบูรณ์เต็มที่

เฉพาะหน้าคือ “กำรพออยู่ พอกิน” ขณะเดียวกับ
ที่ปูพ้นื ฐานไว้ส�าหรับความ “อยู่ดี กินดี” ต่อไปใน
อนาคตด้วย ดังนัน้ จึงมีลักษณะของการมองผลส�าเร็จ
ที่เป็นการ “คุ้มค่ำ” มากกว่าการ “คุ้มทุน” ดังที่เคย
มีพระราชกระแสว่า “ขำดทุนคือก�ำไร” (our loss is
our gain) ก�าไรนั้นคือความอยู่ดีมีสุขของประชาชนที่
จ�าเป็นต้องลงทุน แต่ก็เป็นการลงทุนที่ “คุ้มค่ำ” แม้
จะไม่กลับมาเป็นตัวเงิน คือ “ก�ำไร” ในนัยธรรมดา
ในตอนแรก เป็นต้น
นอกไปจากนี้ แ นวความคิ ด และทฤษฎี
ดังกล่าวยังมีลักษณะของการ “ไม่ติดต�ำรำ” คือ
เป็นการพัฒนาทีอ่ นุโลมและรอมชอมกับสภาพแห่ง
ธรรมชาติและสภาพของสังคมจิตวิทยาแห่งชุมชน
และต้องไม่ผูกมัดติดอยู่กับวิชาการและเทคโนโลยีที่
แข็งตัว และไม่เหมาะกับสภาพที่แท้จริงของคนไทย
อันจะท�าให้การด�าเนินงานในโครงการไม่สามารถ

แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริทเี่ ห็นสมควรยกขึน้ มากล่าวไว้อกี ประการ
หนึ่งก็คือ กำรสร้ำงควำมรู้ รัก สำมัคคี และกำร
ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันท�ำ โดยปรับลดอัตวิสัย
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มักจะต่างคนต่างท�าและ
ยึดติดการเป็นเจ้าของเป็นส�าคัญ ให้เป็นการร่วมกัน
โดยไม่มีเจ้าของ และสามารถอ�านวยประโยชน์สูงสุด
ให้กับประชาชนและเกษตรกรดังเช่นในกรณีของศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ที่เป็น
รูป แบบใหม่ ข องการบริห ารที่ เ ป็ น การ “บริ ก ำร
รวมจุดเดียว” และ “กำรบริกำรเบ็ดเสร็จ” หรือ
“one stop service for the farmers” ที่เกิดขึ้น
เป็ น ครั้ง แรกในระบบบริห ารราชการแผ่ น ดิ น ของ
ประเทศไทยอย่างแท้จริง
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สาระส�าคัญในแนวคิดและทฤษฎี
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
๖. โครงการพัฒนาอันเนือ่ งมาจากพระราชด�าริ
นั้น มีอยู่มากมายหลากหลายประเภทแตกต่างกันไป
ตามลักษณะและวัตถุประสงค์ของโครงการนั้นๆ ซึ่ง
ส่วนมากจะเป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านการ
ท�ามาหากินของประชาชนเป็นส�าคัญ และดังที่ทราบ
กันดีว่าส่วนใหญ่ของประชากรของประเทศไทยยังชีพ
อยู่ด้วยการท�าเกษตรกรรม ดังนั้นโครงการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริจึงเกี่ยวข้องอยู่กับเรื่อง
ของการพัฒนาปัจจัยการผลิตต่างๆ เช่น ดิน น�้า
ที่ท�ากิน ทุน และความรู้ด้านเกษตรกรรม การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ฯลฯ เป็นต้น และ
ดังได้กล่าวมาแล้วในเบือ้ งต้นไม่วา่ จะเป็นแนวคิดและ
ทฤษฎีในงานสาขาใดที่ได้พระราชทานพระราชด�าริ
เพื่อการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาไว้ หลักส�าคัญ
ของทุกเรื่องก็คือ ความเรียบง่ายดังที่ได้ทรงใช้ค�าว่า
“Simplify” หรือ “Simplicity” จะต้องเรียบง่าย
ไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อนทั้งในแนวความคิดและด้าน
เทคนิควิชาการจะต้องสมเหตุสมผล ท�าได้รวดเร็ว และ
สามารถแก้ไขปัญหาให้ก่อประโยชน์ได้จริง ตลอดจน
ต้องมุ่งไปสู่วิถีแห่ง กำรพัฒนำยั่งยืน (Sustainability)
อีกด้วย
แนวคิดและทฤษฎีในเรื่องต่างๆ ที่ได้ทรงคิด
พิจารณาอย่างถ่องแท้ และได้พระราชทานให้เป็น
แนวทางในการปฏิบตั งิ านนัน้ จะเป็นประโยคง่ายๆ แต่
ได้ผา่ นการกลัน่ กรองมาแล้วเป็นอย่างดี เป็นข้อความ
ง่ายๆ ทีม่ คี วามหมายลึกซึง้ และบางครัง้ บ่งบอกถึงวิธี
ด�าเนินการไว้ดว้ ยอย่างเบ็ดเสร็จในตัวเองเช่นหลักของ
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ตามโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�าริของพระองค์
โดยจะแยกออกตามลั ก ษณะและประเภทของ
กลุม่ งานใหญ่ๆ เช่น เรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับดิน น�า้ การพัฒนา
และอนุ ร ัก ษ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
การพัฒนาสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ฯลฯ เป็นการปูพื้นฐานให้ติดตามความ
ละเอียดได้ในส่วนทีส่ อง ซึง่ ได้แยกแยะรายละเอียดไว้
เป็นการเฉพาะในแต่ละเรื่องตามล�าดับต่อไป ส�าหรับ
ความสังเขปในแต่ละกลุ่มงานดังกล่าว มีดังนี้

“น�้ำดีไล่น�้ำเสีย”
“๔ น�้ำ ๓ รส”
“แกล้งดิน”
“ป่ำสำมอย่ำง ประโยชน์สี่อย่ำง”
“ปลูกป่ำแบบไม่ปลูก”
“ขำดทุนเป็นก�ำไร”
“ทฤษฎีใหม่”
“โครงกำรแก้มลิง”
“เส้นทำงเกลือ”
ฯลฯ

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่อง “น�้า”

๗. แนวคิ ด และทฤษฎี ข องการพั ฒ นา
อันเนือ่ งมาจากพระราชด�าริ ซึง่ จะน�าเสนอให้เห็นเป็น
ตัวอย่างพอสังเขป ในส่วนที่หนึ่งนี้ มุ่งประสงค์พอให้
สามารถมองเห็นภาพรวมของสิ่งที่เป็น “แนวคิด”
และ “ทฤษฎี” พืน้ ฐานเบือ้ งหลังในการทรงงานพัฒนา

๘. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นที่
ยอมรับนับถือกันโดยทั่วไปว่าพระองค์คือ ปราชญ์
ในเรื่องน�้าของแผ่นดินอย่างแท้จริง ตลอดระยะเวลา
อันยาวนานของการทรงงานหนักตรากตร�าอย่างไม่
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ทรงเคยหยุดหย่อนนั้น งานพัฒนาที่ส�าคัญยิ่งของ
พระองค์คือ งานที่เกี่ยวข้องกับ “น�้ำ” ศาสตร์ทั้งปวง
ทีเ่ กีย่ วกับน�า้ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาและจัดหาแหล่ง
น�า้ การเก็บกัก การระบาย การควบคุม การท�าน�า้ เสีย
ให้เป็นน�้าดี ตลอดจนการแก้ไขปัญหาน�้าท่วมนั้น
ย่ อ มประจั ก ษ์ ชั ด และได้ พิ ส ูจ น์ ใ ห้ เ ห็ น แล้ ว ว่ า พระ
อัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถของพระองค์นั้น
หาผู้เสมอเหมือนได้ยากยิ่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับน�้านี้
ใคร่ขอหยิบยกแนวคิดและทฤษฎีที่ทรงด�าเนินการ
เกี่ยวกับน�้าในลักษณะต่างๆ กัน มาแสดงให้เห็น
พอสังเขป ณ ทีน่ เี้ พียง ๒ - ๓ ประการ เช่น แนวคิดเรือ่ ง
“น�้ำดีไล่น�้ำเสีย” ในการแก้ไขมลพิษทางน�้านั้น ทรง
แนะน�าให้ใช้หลักการแก้ไขโดยใช้นา�้ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีจาก
แม่นา�้ เจ้าพระยา ให้ชว่ ยผลักดันและเจือจางน�า้ เน่าเสีย
ให้ออกจากแหล่งน�า้ ของชุมชนภายในเมืองตามคลอง
ต่างๆ เช่น คลองบางเขน คลองบางซือ่ คลองแสนแสบ
คลองเทเวศร์ และคลองบางล�า พู เป็ น ต้ น วิ ธีนี้
จะกระท�าได้ด้วยการเปิด-ปิดประตูอาคารควบคุมน�้า
รับน�้าจากแม่น�้าเจ้าพระยาในช่วงจังหวะน�้าขึ้น และ

ระบายน�า้ สูแ่ ม่นา�้ เจ้าพระยาในระยะน�า้ ลง ผลก็คอื น�า้
ตามล�าคลองต่างๆ มีโอกาสไหลถ่ายเทหมุนเวียนกัน
มากขึน้ น�า้ ทีม่ สี ภาพทรงอยูก่ ับทีแ่ ละเน่าเสียก็จะกลับ
กลายเป็นน�้าที่มีคุณภาพดีขึ้น ด้วยวิธีธรรมชาติง่ายๆ
อย่างที่ไม่มีผู้ใดคิดมาก่อนเช่นนี้ ได้มีส่วนท�าให้น�้า
เน่าเสียตามคูคลองต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร มีสภาพ
ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในปัจจุบัน วิธีการง่ายๆ เช่นนี้คือ
การน�าระบบการเคลื่อนไหวของน�้าตามธรรมชาติ
มาจัดระเบียบแบบแผนขึ้นใหม่ เป็นการ “จัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติในเชิงอนุรักษ์ควบคู่ไปกับ
กำรพัฒนำที่เรียบง่ำย” ไม่ขัดกับหลักธรรมชาติ
แต่สอดคล้องและน�าไปสู่ประโยชน์ที่ต้องการได้
๙. “ไตธรรมชำติ” ของกรุงเทพมหานคร
ที่บึงมักกะสัน ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของแนวความ
คิ ด ในเรื่อ งการบ� า บั ด น�้ า เสี ย ของพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้ า อยู ่ หั ว โดยได้ ท รงวางแนวพระราชด� า ริ
พระราชทานไว้ว่า เมืองใหญ่ทุกแห่งต้องมี “ปอด”
คือสวนสาธารณะไว้หายใจหรือฟอกอากาศ ในขณะ
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เดียวกันก็ควรมีแหล่งน�า้ ไว้สา� หรับกลัน่ กรองสิง่ โสโครก
เน่าเสีย ท�าหน้าทีเ่ สมือนเป็น “ไตธรรมชำติ” จึงได้ทรง
ใช้ “บึงมักกะสัน” เป็นแหล่งน�า้ ที่รองรับน�้าเสียจาก
ชุมชนในเขตปริมณฑลและในกรุงเทพมหานคร โดย
ทรงเปรียบเทียบว่า “บึงมักกะสัน” เป็นเสมือนดัง
“ไตธรรมชำติ ” ของกรุง เทพมหานครที่ เ ก็บ กัก
และฟอกน�้ า เสีย ตลอดจนเป็ น แหล่ ง เก็บ กั ก
และระบายน�้ า ในฤดู ฝ น และที่ บ ึง แห่ ง นี้ เ องก็ไ ด้
โปรดให้ มี ก ารทดลองใช้ ผ ัก ตบชวา ซึ่ ง เป็ น วั ช พื ช
ที่ต้องการก�าจัดอยู่แล้วมาช่วยดูดซับความสกปรก
ปนเปื้อน รวมตลอดทั้งสารพิษต่างๆ จากน�้าเน่าเสีย
ประกอบเข้ า กับ เครื่อ งกลบ�า บั ด น�้ า เสีย แบบต่ า งๆ

ที่ ไ ด้ ท รงคิ ด ค้ น ประดิ ษ ฐ์ ขึ้ น เอง โดยเน้ น วิ ธีก ารที่
เรียบง่าย ประหยัด และไม่สร้างความเดือดร้อน
ร�าคาญแก่ประชาชนในพื้นที่นั้น มีพระราชกระแส
ในเรือ่ งนีว้ า่ “...สวนสำธำรณะ ถือว่ำเป็นปอด แต่น่ี
(บึงมักกะสัน) เป็นเสมือนไตฟอกเลือด ถ้ำไต
ท�ำงำนไม่ดี เรำก็ตำย อยำกให้เข้ำใจหลักกำร
ของควำมคิดนี้...” บึงมักกะสันในปัจจุบันได้ท�า
หน้ า ที่ “ไตธรรมชำติ ” ของกรุง เทพมหานคร
อย่างมีประสิทธิภาพ ได้มีส่วนช่วยบรรเทามลพิษ
ทางน�้า และเป็นแหล่งศึกษาทดลองด้านการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมอาชีพ และการน�า
ของเสียมาใช้ให้ก่อประโยชน์ได้อย่างดียิ่ง
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หลากหลายดังได้กล่าวไว้แล้วเป็นปฐม โดยนับตั้งแต่
แนวความคิดในโครงการเก็บกักน�้าขนาดใหญ่ของ
ประเทศ เช่น โครงการพัฒนาลุม่ น�า้ ป่าสัก อันเกิดจาก
น�้า พระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยถึงปัญหาวิกฤตการณ์
น�้าที่จะเกิดขึ้นแก่ประเทศไทยในอนาคต คือปัญหา
น�้าท่วมกับปัญหาน�้าแล้ง ซึ่งเกิดขึ้นสลับกันอยู่ตลอด
เวลา สร้ า งความสู ญ เสีย อั น ยิ่ง ใหญ่ แ ก่ เ กษตรกร
และประชาชนโดยทั่วไปอยู่เป็นประจ�า จึงจ�าเป็น
ที่จะต้องด�าเนินการจัดสร้างโดยเร่งด่วน เพื่อเป็น
แหล่ ง ต้ น ทุ น น�้ า ชลประทานในการเกษตรกรรมใน
ฤดูแล้งเพือ่ ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในบริเวณลุม่ น�า้
ป่าสักและลุ่มน�้าเจ้าพระยาตอนล่างในฤดูน�้าหลาก
เพื่อบรรเทาปัญหาน�้าเน่าเสียในเขตกรุงเทพมหานคร
และเมืองใหญ่ในภาคกลาง และเพื่อผลประโยชน์
ทางอ้อมนานัปการที่จะบังเกิดขึ้น ส�าหรับในเรื่องนี้
ได้เคยมีพระราชกระแสไว้ด้วยความห่วงใยว่า
๑๐. แนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ย วกับ เรื่อ งน�้ า
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นมีอยู่มากและ

“...หำกประวิงเวลำต่อไปไม่ได้ทำ� เรำก็ตอ้ ง
อดน�้ำแน่ จะกลำยเป็นทะเลทรำย และเรำก็จะอพยพ
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แม่ น�้ า ป่าสั ก มี ป ริ ม าณน�้ า ไหลเฉลี่ ย ทั้ ง ปีป ระมาณ
๒,๔๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร เฉพาะปริมาณน�้าท่า
เฉลี่ยในเดือนกันยายนและตุลาคม จะมีถึงประมาณ
๑,๖๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร เนื่องจากเป็นฤดูฝน แต่
ก็เป็นที่น่าเสียดายว่าปริมาณน�้าเหล่านี้ถูกปล่อยทิ้ง
ลงทะเลโดยเปล่าประโยชน์ แทนที่จะได้เก็บกักไว้ใช้
เพื่อการเกษตรกรรม การอุปโภคบริโภค และอื่นๆ
ในฤดู แ ล้ ง และช่ ว ยลดความสูญ เสีย จากอุ ท กภั ย
ซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจ�าได้ ทั้งนี้ เนื่องจากไม่มีระบบ
เก็บกักน�้าที่สมบูรณ์นั่นเอง
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ทรงเน้ น ย�้ า
หลายครั้งและให้ความส�าคัญแก่โครงการนี้เป็นอย่าง
มาก ทั้งนี้ เนื่องจากหากด�าเนินการได้สา� เร็จโดยเร็ว
ปัญหาและวิกฤตการณ์เกี่ยวกับน�า้ ในทุกรูปแบบของ
ประเทศไทยก็จะบรรเทาเบาบางลงได้แน่นอน
นอกเหนื อ ไปจากโครงการพั ฒ นาลุ ่ ม น�้ า
ป่าสักแล้ว ทางภาคใต้ของประเทศไทยก็ประสบกับ
ปัญหาของน�า้ ท่วม น�า้ จืด น�า้ เปรีย้ ว น�า้ เค็ม อันเป็นผล
ท�าให้การเกษตรกรรมไม่ได้ผลดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ไปไหนไม่ได้ โครงกำรนี้คอื สร้ำงอ่ำงเก็บน�้ำ ๒ แห่ง
แห่งหนึ่งคือที่แม่น้ำ� ป่ำสัก อีกแห่งหนึ่งคือที่แม่น้ำ�
นครนำยก ๒ แห่ง รวมกันจะเก็บน�้ำเหมำะสม
พอเพียงส�ำหรับกำรบริโภค กำรใช้นำ้� ในเขตกรุงเทพฯ
และเขตใกล้เคียงในที่รำบลุม่ ของประเทศไทย...”
แนวความคิ ด หลัก ในเรื่อ งที่ จ ะต้ อ งมี แ หล่ ง
เก็บกักน�้าไว้ใช้ในฤดูแล้งและป้องกันบรรเทาน�้าท่วม
ในฤดูน�้าหลากนั้น ก็เนื่องมาจากข้อเท็จจริงที่ว่า :
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บริเ วณพื้น ที่ โ ดยรอบเขตพรุแ ละที่ ใ กล้ ก ับ เขต
ดินพรุ เช่น บริเวณพื้นที่ลุ่มน�้าปากพนังและบริเวณ
ลุ่มน�้าบางนรา เป็นต้น โดยมีหลักการส�าคัญให้วาง
โครงการและก่อสร้างระบบแยกน�้า ๓ รส ออกจาก
กันคือ สร้างระบบป้องกันน�้าเปรี้ยวจากพรุที่ท�าให้
พื้นที่เกษตรกรรมเป็นกรด ระบบป้องกันน�้าเค็มบุกรุก
และระบบส่งน�้าจืดช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรม และ
เพื่อ การอุป โภคบริโ ภค เกี่ย วกับ โครงการฯ นี้ ไ ด้
ทรงวางแนวคิดและวิธีการในเรื่องการแยกน�้าแต่ละ
ประเภทในพื้น ที่ เ ดี ย วกัน ให้ แ ยกออกจากกัน ด้ ว ย
วิธกี ารทีแ่ ยบยล อันแสดงถึงพระอัจฉริยภาพในศาสตร์
ของน�้าอย่างแท้จริง

แนวคิ ด และทฤษฎี ต ่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ ดิ น นั้ น
ที่ ส มควรยกมาเป็ น ตั ว อย่ า งพอสัง เขปในส่ ว นนี้ มี
ดังต่อไปนี้คือ
วิธกี ารแก้ไขปัญหาดินเปรีย้ วด้วย “กำรแกล้งดิน”
ดังได้กล่าวแล้วในตอนต้นว่า สภาพพื้นที่ดิน
ทางภาคใต้มสี ภาพเป็นดินเปรีย้ วจัด ท�าการเพาะปลูก
ไม่ ไ ด้ เ นื่ อ งจากมี ก รดก�า มะถัน อั น เป็ น สาเหตุ ข อง

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่อง “ดิน”
๑๑. โดยลัก ษณะเดี ย วกัน กับ เรื่อ ง “น�้ า ”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการอนุรกั ษ์และปรับปรุง
บ�ารุงดิน เพื่อการเกษตรกรรมไว้หลายประการ ทั้งนี้
รวมถึง “กำรใช้หญ้ำแฝก” เพื่ออนุรักษ์และป้องกัน
การพังทลายของหน้าดิน จนประเทศไทยกลายเป็น
ศูนย์กลางของการใช้เทคนิคและวิชาการหญ้าแฝกที่
ประสบผลส�าเร็จและมีความก้าวหน้ามากทีส่ ุดในโลก
ปัจจุบันนี้ด้วย
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ดินเปรีย้ วอยูเ่ ป็นอันมาก วิธีการแก้ไขก็คอื ใช้กรรมวิธี
การ “แกล้งดินให้เปรี้ยว” ด้วยการท�าให้ดินแห้ง
และเปียกสลับกันเพือ่ เร่งปฏิกิริยาทางเคมีของดินให้มี

กรดจัดมากขึ้นจนถึงที่สุด จากนั้นจึงมีการปรับปรุง
ดินเปรี้ยวโดยวิธีการต่างๆ เช่น โดยการควบคุมระบบ
น�า้ ใต้ดนิ เพือ่ ป้องกันการเกิดกรดก�ามะถัน การใช้วสั ดุ
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ปูนผสมประมาณ ๑ - ๔ ตันต่อไร่ การใช้น�้าชะล้าง
จนถึง การเลื อ กใช้ พื ช ที่ จ ะเพาะปลูก ในบริเ วณนั้ น
“กำรแกล้งดิน” โดยวิธีการที่ได้พระราชทานไว้นั้น
สามารถท�าให้บริเวณพื้นที่ดินที่เปล่าประโยชน์และ
ไม่สามารถท�าอะไรได้ กลับฟื้นคืนสภาพที่สามารถ
ท�าการเพาะปลูกได้อีกครัง้ หนึง่ ด้วยวิธีการอันเกิดจาก
พระปรีชาสามารถโดยแท้
การใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์และปรับปรุง
บ� า รุง ดิ น ก็เ ป็ น อีก วิ ธีก ารหนึ่ ง ที่ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงคิดค้นวิธีการใช้และดัดแปลงจาก
วิธกี ารสมัยเก่าทีใ่ ช้กนั มาแต่ครัง้ โบราณ โดยพระราชทาน
แนวคิดและทฤษฎีการใช้หญ้าแฝกให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุดตามลักษณะและสภาพภูมิประเทศที่แตกต่าง
กัน เช่น การปลูกหญ้าแฝกเป็นแถวตามแนวระดับ

ขวางตามความลาดของเขา การปลูกหญ้าแฝกเพื่อ
แก้ปัญหาการพังทลายของดินที่เป็นร่องน�้าลึก การ
ปลูกในพื้นที่ลาดชัน และการปลูกเพื่อการอนุรักษ์
ความชุม่ ชืน้ ในดิน ซึง่ ผลส�าเร็จจากการนีส้ ว่ นหนึง่ เป็น
ที่ยอมรับนับถือจากนานาประเทศ จนกระทั่งสมาคม
ด้านการป้องกันการพังทลายของดินระหว่างประเทศ
ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลอันทรงเกียรติแด่พระองค์
ในฐานะที่ทรงเป็นนักอนุรักษ์ดินและสภาพแวดล้อม
ที่มีผลงานยอดเยี่ยม ในเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ปรั บ ปรุ ง บ� า รุง ดิ น นั้ น ได้ พ ระราชทานแนวคิ ด ว่ า
“...กำรปรับปรุง พัฒนำที่ดนิ ที่สำ� คัญคือ ต้องอนุรกั ษ์
ผิวดินซึ่งมีควำมอุดมสมบูรณ์ไว้ให้ได้ ไม่ลอก
หน้ำดินทิ้งไป ต้องสงวนไม้ยืนต้นที่ยังเหลืออยู่
เพื่อรักษำควำมชุ่มชื้นของผืนดินไว้...”
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อนุรักษ์สภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ ซึ่งในส่วนแรกนี้
ตัวอย่างที่พอจะแสดงให้เห็นเป็นสังเขปคือ
ป่ำ ๓ อย่ำง ป่าไม้ ๓ อย่างเป็นแนวคิด
ของการผสมผสานความต้องการในการอนุรกั ษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ควบคู่ไปกับความต้อ งการ
ด้านเศรษฐกิจและสังคม กล่าวคือ เพื่อป้องกันมิให้
เกษตรกรเข้าบุกรุกท�าลายป่าไม้เพือ่ น�ามาใช้ประโยชน์
จึงควรให้ด�าเนินการปลูกป่า ๓ อย่ำง เพื่อประโยชน์
๔ อย่ำง คือ ป่าส�าหรับไม้ใช้สอย ป่าส�าหรับเป็นไม้ผล
และป่าส�าหรับเป็นเชื้อเพลิง ป่าหรือสวนป่าเหล่านี้
นอกจากเป็ น การเกื้ อ กู ล และอ� า นวยประโยชน์ ใ น
๓ อย่างนัน้ แล้ว ป่าไม้ไม่วา่ จะเป็นชนิดใดก็จะอ�านวย
ประโยชน์ในการอนุรกั ษ์ดนิ และน�า้ และคงความชุม่ ชืน้
เอาไว้ อันเป็นการอ�านวยประโยชน์อย่างที่ ๔ ซึ่งเป็น
ผลพลอยได้

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาและ
อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๒. นอกเหนื อ ไปจากการให้ ค วามส�า คั ญ
อย่างยิ่งยวดกับเรื่องของดินและน�า้ แล้ว แนวคิดและ
ทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�ารินั้น ยังค�านึงถึง
ความสอดคล้องเกื้อกูลกันระหว่างการพัฒนาและ
การอนุ ร ัก ษ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด ความเข้าใจถ่องแท้ถึง
ธรรมชาติและสภาวะตามธรรมชาติ ตลอดจนความ
สัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์ ก ับ ธรรมชาติ ข องพระองค์
นั้นท�าให้เกิดแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ง แวดล้ อ มหลากหลาย
ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งของทรัพยากรป่าไม้ และเรือ่ งของการ
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“ปลูกป่ำโดยไม่ตอ้ งปลูก” ก็เป็นอีกตัวอย่าง
หนึ่งที่สะท้อนให้เห็นความเข้าพระทัยอย่างลึกซึ้งถึง
วิถีแห่งธรรมชาติ โดยที่ได้พระราชทานแนวคิดว่า
บางครั้ง ป่ า ไม้ ก ็เ จริญ เติ บ โตขึ้ น เองตามธรรมชาติ
ขอเพีย งอย่ า เข้ า ไปรบกวนและท� า ลายโดยรู ้ เ ท่ า
ไม่ถึงการณ์ หากปล่อยไว้ตามสภาพธรรมชาติชวั่ ระยะ
เวลาหนึ่งป่าไม้ก็จะขึ้นสมบูรณ์เอง การระดมปลูกป่า
ด้วยความไม่เข้าใจ เช่น ปอกเปลือกหน้าดินซึง่ มีคณ
ุ ค่า
มากออกไป และปลูกพันธุไ์ ม้ซงึ่ ไม่เหมาะสมกับสภาพ
ท้องถิ่นและระบบนิเวศบริเวณนั้น นอกจากต้นไม้
ที่ปลูกไว้จะตายโดยไม่ได้ประโยชน์แล้ว ยังท�าลาย
สภาพแวดล้อมอีกด้วย แนวความคิดทีล่ กึ ซึง้ นี้ จึงเป็น
ที่มาของค�าว่า “ปลูกป่ำโดยไม่ต้องปลูก” ซึ่งเป็นที่
ยึดถือกันในหมู่ผู้รู้ทั่วไป
“ฝำยชะลอควำมชุ่มชื้น” (Check Dam)
ก็เ ป็ น อีก แนวคิ ด หนึ่ ง ที่ เ กิด จากพระปรีช าสามารถ

อันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้
ทรงคิดค้นขึ้นเพื่อเป็นวิธีการในการสร้างความชุ่มชื้น
ให้กับพื้นที่ป่าไม้ด้วยวิธีง่ายๆ ประหยัด และได้ผลดี
นั่นคือการสร้างฝายเล็กๆ ให้สอดคล้องไปกับสภาพ
ธรรมชาติ โดยการใช้วัสดุธรรมชาติที่หาได้ง่ายใน
ท้องถิ่น ฝายชะลอความชุ่มชื้น (Check dam) มีอยู่
๒ ประเภท คือ ฝายต้นน�้าล�าธาร ส�าหรับกักกระแส
น�้าไว้ให้ไหลช้าลง และสามารถซึมลงใต้ผิวดินเพื่อ
สร้างความชุ่มชื้นในบริเวณนั้น และอีกประเภทหนึ่ง
คือ ฝายดักตะกอนดินและทรายมิให้ไหลลงสู่แหล่ง
น�้าเบื้องล่าง ฝายทั้ง ๒ ประเภท สามารถสร้างความ
ชุ ่ ม ชื้ น และชะลอความชุ ่ ม ชื้ น และระบบวงจรน�้ า ที่
อ� า นวยประโยชน์ แ ก่ ก ารฟื ้ น ฟู แ ละอนุ ร ัก ษ์ ปา่ ไม้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่ง ดังตัวอย่างที่ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นต้น
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สระน�้า ๓ ไร่ (ลึกประมาณ ๔ เมตร) จุน�้าได้ประมาณ
๑๙,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร หรือสูตร ๓๐-๓๐-๓๐-๑๐
ในที่นี้ใคร่ขอน�าแนวคิดเรื่องทฤษฎีใหม่ที่ได้
พระราชทานรายละเอียดเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๓๗
มาเพื่อเป็นการอธิบายความให้ชัดเจน ดังนี้

๑๓. แนวคิ ด และทฤษฎี ที่ ส �า คั ญ ในด้ า น
การอนุ ร ัก ษ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ง แวดล้ อ ม
อีกประการหนึ่งก็คือ ทฤษฎีในการแก้ไขปัญหาความ
แห้ ง แล้ ง และการขาดแคลนน�้ า เพื่อ เกษตรกรรม
โดยการด�าเนินการตามแนว “ทฤษฎีใหม่” อันเป็นการ
ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ซึ่งมีอยู่จ�ากัดให้ก่อประโยชน์
สูงสุด ขณะเดียวกันก็มีน�้าไว้ใช้ตลอดปี เป็นการ
อ�านวยประโยชน์ต่อทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการ
พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปด้วย
“ทฤษฎีใหม่” อันเกิดจากพระปรีชาสามารถ
และพระอัจฉริยภาพของพระองค์นนั้ มีหลักส�าคัญง่ายๆ
ไม่สลับซับซ้อน สรุปได้ว่า พื้นที่ถือครองโดยถัวเฉลี่ย
ของเกษตรกรไทยอนุมานว่าจะมีเนือ้ ทีป่ ระมาณ ๑๕ ไร่
แบ่ ง พื้น ที่ต ามวิธีการทฤษฎีใ หม่ จ ะเป็ นนาข้ าว ๕
ไร่ พืชไร่ พืชสวน ๕ ไร่ ที่อยู่อาศัยและอื่นๆ ๒ ไร่
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(๑) ถ้าพูดอย่างสรุปที่สุด เป็นวิธีปฏิบัติของ
เกษตรกรที่เป็นเจ้าของที่ดินจ�านวนน้อย แปลงเล็ก
(ประมาณ ๑๕ ไร่) ซึ่งเป็นอัตราถือครองโดยเฉลี่ยของ
เกษตรกรโดยทั่วๆ ไป
(๒) หลักส�าคัญ : ให้เกษตรกรมีความพอเพียง
โดยเลี้ยงตัวเองได้ (Self Sufficiency) ในระดับที่
ประหยัดก่อน ทั้งนี้ ต้องมีความสามัคคีในท้องถิ่น
(๓) มีการผลิตข้าวบริโภคพอเพียงประจ�าปี
โดยถือว่าครอบครัวหนึ่งท�านา ๕ ไร่ จะมีข้าวพอกิน
ตลอดปี ข้อนี้เป็นหลักส�าคัญของทฤษฎีนี้
(๔) เพื่อการนี้ จะต้องใช้หลักเกณฑ์เฉลี่ยว่า
ต้องมีน�้าใช้ระหว่างช่วงฤดูแล้งประมาณ ๑,๐๐๐
ลูกบาศก์เมตรต่อ ๑ ไร่ หากแต่ละแปลงเกษตรมีเนือ้ ที่
๕ ไร่ และแบ่งตามสัดส่วน ๓๐-๓๐-๓๐-๑๐ จะมีพนื้ ที่
การเกษตรที่ต้องการน�้าอยู่ ๒ ส่วนใหญ่ๆ คือ
30

(๕) อุปสรรคส�าคัญที่สุดคือ อ่างเก็บน�้า หรือ
สระที่มีน�้าเต็ม และได้รับน�้าให้เต็มเพียงปีละหนึ่งครั้ง
ในหน้าฝน และจะมีการระเหยวันละ ๑ เซนติเมตร
โดยเฉลี่ยในวันที่ไม่มีฝนตก หมายความว่า ในปีหนึ่ง
ถ้านับว่าฝนไม่ตก ๓๐๐ วัน ระดับของสระจะลดลง ๓
เมตร (ในกรณีนี้ ๓/๔ ของ ๑๙,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
น�้าที่ใช้จะเหลือ ๔,๗๕๐ ลูกบาศก์เมตร) จึงต้องมีการ
เติมน�้าเพื่อให้เพียงพอ
(๖) ด้ ว ยเหตุ นี้ หากจะให้ ท ฤษฎี ส มบู ร ณ์
สระน�้าท�าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มความ
สามารถ ก็มีความจ�าเป็นต้องมีแหล่งน�้าใหญ่มาคอย
เติม เปรียบเสมือนมีแทงก์น�้าใหญ่มาคอยเติมตุ่มน�้า
เล็กให้เต็มอยู่เสมอ ในกรณีของโครงการวัดมงคล
ชัยพัฒนา จังหวัดสระบุรี จึงมีการสร้างอ่างเก็บน�้า

นาข้าว ๕ ไร่ จึงต้องมีน�้า
๕ x ๑,๐๐๐ = ๕,๐๐๐ ม.๓
พืชไร่ หรือไม้ผล ๕ ไร่
จึงต้องมีน�้า ๕ x ๑,๐๐๐ = ๕,๐๐๐ ม.๓
รวม ๑๐,๐๐๐ ม.๓
ฉะนั้ น จึ ง มี ค วามจ� า เป็ น ต้ อ งมี น�้ า ส� า รองไว้
หน้าแล้ง โดยเฉลี่ยประมาณ ๑๐,๐๐๐ ม.๓ จึงได้ตั้ง
สูตรคร่าวๆ ว่า แต่ละแปลงประกอบด้วย
สระน�้าเนื้อที่ ๓ ไร่ ขุดลึก ๔ เมตร
จะมีน�้าจุได้ประมาณ ๑๙,๐๐๐ ม.๓
ที่อยู่อาศัยและอื่นๆ ๒ ไร่
นาข้าว ๕ ไร่
พืชไร่ พืชสวน ๕ ไร่
รวมทั้งแปลงเนื้อที่ ๑๕ ไร่
31

ห้วยหินขาว โดยมีความจุ ๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
ซึง่ ถ้าใช้วธิ ีจา่ ยน�า้ เข้าแปลงตามแบบเดิม จะเลีย้ งพืน้ ที่
การเกษตรได้เพียง ๖๐๐ - ๘๐๐ ไร่ แต่ถ้าใช้ทฤษฎี
ใหม่จะเลี้ยงพื้นที่ได้ถึง ๓,๐๐๐ ไร่ หรือ ๕ เท่า
(๗) ล�าพังอ่างเก็บน�้า ๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์
เมตร จะเลี้ยงได้ ๘๐๐ ไร่ (โครงการวัดมงคลฯ
มีพื้นที่ ๓,๐๐๐ ไร่ แบ่งเป็น ๒๐๐ แปลง)
อ่างนี้จึงเลี้ยงได้ ๔ ไร่ต่อแปลง
ล�าพังสระในแปลงเลี้ยงได้ ๔.๗๕ ไร่
(๔.๗๕ + ๔ ไร่ = ๘.๗๕ ไร่)
จึ ง เห็ น ได้ ว ่ า หมิ่ น เหม่ ม าก แต่ ถ ้ า ค�า นึง
ว่า ๘.๗๕ ไร่นั้น จะท�าเกษตรกรรมอย่างสมบูรณ์ได้

อีก ๖.๒๕ ไร่ จะต้องอาศัยเทวดาเลี้ยง แต่ถ้าค�านึง
ว่าในระยะที่ไม่มีความจ�าเป็นที่จะใช้น�้าหรือมีฝนตก
น�้าฝนที่ตกมาจะเก็บไว้ได้ในอ่างและสระ ส�ารองไว้
ส�าหรับเมือ่ ต้องการ อ่างและสระน�้าจะท�าหน้าทีเ่ ฉลีย่
น�้าฝน (Regulator) จึงเข้าใจว่าในระบบนี้น�้าจะพอ
(๘) ปัญหาใหญ่อีกข้อหนึ่งคือ ราคาการลงทุน
ค่อนข้างสูง เกษตรกรจะต้องได้รบั ความช่วยเหลือจาก
ภายนอก (ทางราชการ ทางมูลนิธิ และเอกชน) แต่ค่า
ด�าเนินการไม่สิ้นเปลืองส�าหรับเกษตรกร
ส�าหรับขั้นตอนการด�าเนินงานตามทฤษฎีใหม่
โดยละเอียดนัน้ จะได้กล่าวไว้โดยเฉพาะในส่วนทีส่ อง
ว่าด้วยทฤษฎีใหม่ต่อไป
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ในหมู ่ นั ก พั ฒ นาตามโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด�าริ เนือ่ งจากทรงเรียกกระบวนการนีว้ า่ เป็นการ
“ระเบิดจำกข้ำงใน” คือประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย
นั้นเองเป็ นผู้ ก� า หนดวิถที างของตนเอง เพื่ อเลือก
แนวทางการพัฒนา และพร้อมที่จะรับกระแสของ
การพั ฒ นาจากข้ า งนอกที่ จ ะมี เ ข้ า มาในอนาคต
หากวิเคราะห์ถึงการด�าเนินงานในโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริอย่างเจาะลึกแล้ว จะเห็นได้ชัด
ว่าพระองค์ทรงใช้หลักของการประชาพิจารณ์ (Public
Hearing) มานานนับเป็นเวลาหลายสิบปีก่อนจะเป็น
ทีร่ จู้ กั กันแพร่หลาย และเริม่ กระท�ากันอย่างกว้างขวาง
ในขณะนี้ วิธีการท�าประชาพิจารณ์ของพระองค์นั้น

การพัฒนาสังคมและการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
๑๔. นอกเหนือไปจากการพัฒนาอาชีพเพื่อ
เพิ่ม พูน รายได้ ซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งเศรษฐกิจ ในครัว เรื อ น
อันมีผลต่อเศรษฐกิจมหภาคแล้ว โครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชด� าริทุกโครงการจะผนวกเรื่องของ
การพัฒนาสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนเข้ า ไว้ ด ้ ว ยเป็ น ส�า คั ญ โดยถือ หลั ก ให้
ประชาชนที่มีส่วนได้เสียในชุมชนนั่นเอง ได้เข้ามา
ร่วมมีส่วนในการตัดสินใจด้วยตนเอง (People Participation) ตั้งแต่เริ่มโครงการ วิธีการนี้เป็นที่รู้จักกันดี
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เป็ น วิ ธีที่ เ รี ย บง่ า ยและตรงไปตรงมาโดยที่ จ ะทรง
อธิบายถึงวัตถุประสงค์และผลทีจ่ ะได้รับจากโครงการ
พัฒนากับพสกนิกรทีม่ าเฝ้าแหนล้อมรอบอยู่ หลังจากนัน้
จะทรงถามถึง ความสมั ค รใจและให้ ต กลงกั น เอง
ในกลุม่ ทีจ่ ะได้รับประโยชน์และกลุม่ ทีจ่ ะต้องเสียสละ
ในขณะนัน้ เลย หลังจากได้มกี ารตกลงใจโดยเสียงเป็น
เอกฉันท์แล้ว ก็จะทรงเรียกผู้น�าท้องถิ่น เช่น ก�านัน
ผู้ใหญ่บ้าน จนกระทั่งถึงนายอ�าเภอ และผู้ว่าราชการ
จังหวัด ให้มารับทราบและด�าเนินการในขั้นต้น เช่น
การจัดการในปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ก่อนที่จะ
พระราชทานให้หน่วยงานปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้องด�าเนินการ
ในเชิงบริหารและวิชาการต่อไปจนเสร็จสิ้นโครงการ
๑๕. การเข้ามามีส่วนร่วมในทุกระดับของ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนั้น จะมีทั้งในส่วนของประชาชน
และในภาครัฐ จะเห็นได้ชัดเจนในอีกตัวอย่างหนึ่ง
คือ โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
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พระราชด�าริ ซึง่ ถือเสมือนเป็น “พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชำติ
ที่มีชีวิต” ซึ่งมีอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาฯ นั้น นับได้ว่าเป็นรูปแบบใหม่ของ
การบริหารจัดการในระบบราชการไทย ซึง่ เกิดขึน้ เป็น
ครั้งแรกในประวัติศาสตร์นั่นก็คือการลดขั้นตอนของ
การประสานการจัดการที่เคยชินอยู่กับการด� าเนิน
งานระบบ “เอกเทศ” มาเป็นการร่วมกันท�าในคราว
เดียวกันในทุกสาขา เพื่อให้บริการแก่ประชาชน ณ ที่
แห่งเดียว เป็น “ศูนย์บริกำรเบ็ดเสร็จ” หรือ “one
stop services” ที่หน่วยราชการหลายหน่วยร่วมกัน
ท�างาน โดยมีศูนย์ฯ เป็นศูนย์รวม ทั้งนี้ เพื่อมิให้ผู้ที่

ต้องการความรู้และความช่วยเหลือต้องเสียเวลามาก
ในการไปรับบริการในแต่ละองค์กร ซึง่ แยกย้ายกันอยู่
ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
๑๖. กล่าวส�าหรับโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ โดยทั่วไปแล้ว บ่อยครั้งที่เห็นได้ชัดว่าใน
แต่ละโครงการนั้นได้ผสานวัตถุประสงค์หลากหลาย
เข้าไว้ด้วยกัน กล่าวคือ นอกจากเรื่องทางเศรษฐกิจ
และการยกระดับรายได้ของพสกนิกรแล้ว ยังปรากฏ
เรื่องของการพัฒนาสังคม การสร้างความเข้มแข็ง
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ขึ้นมาใหม่ด้วย โดยได้พระราชทานพระราชด�าริให้
จัดสร้างศาลาอเนกประสงค์เพือ่ ให้พระสงฆ์ ชาวบ้าน
และส่วนราชการได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และแก้
ปัญหาของชุมชนร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการ
ท�ามาหากิน และปัญหาในชีวิตอื่นๆ ในลักษณะของ
สามประสาน หรือ บ-ว-ร บ้ำน วัด และรำชกำร อีกด้วย
ซึ่งวิถีชีวิตไทยในลักษณะนี้น่าจะคงและรักษาไว้ให้

มั่นคงให้กับชุมชน การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในแง่
ขององค์รวม ตลอดจนเรื่องของสังคมจิตวิทยา วิถี
ชีวติ ไทยและวัฒนธรรมอีกด้วย ในพืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาบริเวณ
วัดมงคลชัยพัฒนา อ�าเภอเมือง จังหวัดสระบุรีนั้น
นอกไปจากการน�าทฤษฎีใหม่ตามทีไ่ ด้กล่าวไว้เบือ้ งต้น
ไปศึ ก ษาทดลองเพื่อ เป็ น ต้ น แบบแล้ ว ยั ง ผนวก
รวมถึงเรื่องการน�าวิถีชีวิตไทยที่ดีงามในอดีตรื้อฟื้น
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ด� า รงอยู่ ต ่ อ ไปในสัง คมไทย แนวความคิ ด เหล่ า นี้
ได้สะท้อนให้เห็นพระวิสัยทัศน์และพระสติปัญญา
ที่ลึกซึ้งกว้างไกลยิ่งนัก

เวลา ๕๐ ปี ที่ทรงครองสิริราชสมบัติ แนวคิดและ
ทฤษฎีที่ทรงคิดค้นขึ้นเองด้วยพระอัจฉริยภาพและ
พระปรีชาสามารถที่ล�้าลึกนั้นไม่จ�ากัดลงเฉพาะเรื่อง
ของการเกษตรกรรม เช่น น�า้ ดิน อากาศ และการ
เพาะปลูกเท่านั้น หากแต่ยังมีเรื่องของการบริหาร
จั ด การ เรื่อ งของการอนุ ร ัก ษ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนด้านการพัฒนาสังคมและ
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกด้วย การ
สงเคราะห์ ช ่ ว ยเหลื อ พสกนิ ก รโดยเฉพาะผู ้ ย ากไร้

๑๗. สรุป แนวคิดและทฤษฎีกำรพัฒนำ
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริในพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัวนัน้ มีอยู่กว้างขวางและหลากหลาย
ครอบคลุมและเกี่ยวพันกับกระบวนการพัฒนาหลาย
สาขา แม้กระนั้นก็ดี แต่ละแนวคิดและทฤษฎีที่ได้
พระราชทานไว้นั้น ได้ก่อคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่
การสงเคราะห์ช่วยเหลือ และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของพสกนิ ก รเป็ น อเนกอนั น ต์ ม าโดยตลอดระยะ
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ในถิน่ ทุรกันดารนัน้ ได้เสริมสร้างความมัน่ คงทัง้ ในด้าน
เศรษฐกิจ และสั ง คมแก่ ป ระเทศชาติ เ ป็ น ส่ ว นรวม
เป็นการแบ่งเบาภาระ อุดช่องว่าง และเสริมงาน
ด้านการพัฒนาประเทศของรัฐบาลอย่างประสาน
สอดคล้ อ งกัน พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว
ทรงงานหนักตรากตร�ามาจนถึงบัดนี้ นับเป็น ๕๐ ปี
จวบจนกระทั่งเวลาถึงพระราชพิธีกาญจนาภิเษก อัน

เป็นที่ปลื้มปีติแก่พสกนิกรทั้งปวง ดังนั้น เพื่อจดจาร
บันทึกไว้เป็นเอกสารประวัตศิ าสตร์ แนวคิดและทฤษฎี
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในพระองค์
จึงสมควรที่จะได้รับการศึกษาวิเคราะห์และรวบรวม
ไว้เป็นครัง้ แรกด้วยความส�านึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
อันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ และเพื่อถวายเป็นพระราช
สักการะเนื่องในมหาวโรกาสที่ยิ่งใหญ่นี้
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เขื่อนแควน้อยบ�ำรุงแดน
40

ส่วนที่สอง
41

ทฤษฎี “แกล้งดิน”

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

“...ที่ ที่ น�้ ำ ท่ ว มนี่ ห ำประโยชน์ ไ ม่ ไ ด้ ถ้ ำ เรำจะท� ำ ให้ มั น โผล่ พ ้ น น�้ ำ ขึ้ น มำ มี ก ำรระบำยน�้ ำ ออกไปก็จ ะเกิด ประโยชน์ ก ับ ประชำชน
ในเรื่องกำรท�ำมำหำกินอย่ำงมหำศำล...”
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จำกกำรที่ได้เสด็จพระรำชด�ำเนินไปทรงเยี่ยม
รำษฎรในภำคใต้อย่ำงสม�่ำเสมอ ท�ำให้ควำมทรำบ
ฝ่ำละอองธุลพี ระบำทว่ำรำษฎรในพืน้ ทีแ่ ถบนีม้ คี วำม
เดือดร้อนจำกปัญหำนำนัปกำร โดยเฉพำะกำรท�ำมำ
หำกินที่ฝืดเคืองในหลำยจังหวัด ทั้งนี้สืบเนื่องจำก
ช่วงระยะเวลำหลังจำกวันที่ ๑ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๑๖
ได้ เ สด็ จ พระรำชด� ำ เนิ น แปรพระรำชฐำนไปยั ง
พระต� ำ หนั ก ทั ก ษิ ณ รำชนิ เ วศน์ จั ง หวั ด นรำธิ ว ำส
เป็นประจ�ำทุกปีเป็นต้นมำ
ในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ รำษฎรหลำยแห่ ง
ในจังหวัดนรำธิวำสได้กรำบบังคมทูลร้องทุกข์ถงึ ควำม
เดื อ ดร้ อ นที่ ต ้ อ งประสบปั ญ หำที่ ใ นฤดู ฝ นจะเกิด
น�้ำท่วมไหลบ่ำจำกป่ำพรุ จนมิอำจท�ำมำหำกินได้
รวมทั้งยังมีเกษตรกรอีกเป็นจ�ำนวนมำกขำดแคลน
ที่ท�ำกินหลำยรำย

“...ที่เรำทดลองที่นี่จะไปเป็นประโยชน์ส�ำหรับที่อ่นื อย่ำงที่จังหวัด
นครนำยก แห้งแล้งแล้วก็เปรี้ยว...เมื่อเปรี้ยวแล้วเอำปูนมำใส่
ก็ยังไม่ดี...”

“...งำนปรับปรุงดินเปรี้ยวควรด�ำเนินกำรต่อไปทั้งในแง่กำรศึกษำทดลองและกำรขยำยผล...”
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“...กำรใช้น�้ำจืดชะล้ำงกรดออกจำกดินนั้นแสดงว่ำน�้ำจืดสำมำรถช่วยปรับปรุงฟื้นฟูดินให้มีคุณภำพดีขึ้น จนใช้ปลูกข้ำวได้ สมควรขยำยผล
น�ำไปแนะน�ำเกษตรกร...”

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงตระหนัก
ถึงปัญหำดังกล่ำวว่ำมีควำมจ�ำเป็นเร่งด่วนที่จะต้อง
พระรำชทำนควำมช่ ว ยเหลือ ให้ พ ้ น ภั ย พิ บั ติ นี้
ดังพระรำชด�ำรัสว่ำ
“...ที่ที่น�้ำท่วมนี่หำประโยชน์ไม่ได้ ถ้ำเรำ
จะท�ำให้มันโผล่พ้นน�้ำขึน้ มำ มีกำรระบำยน�้ำ
ออกไปก็จะเกิดประโยชน์กับประชำชนในเรื่อง
ของกำรท�ำมำหำกินอย่ำงมหำศำล...”
พระรำชด� ำ ริ ขั้ น ต้ น เริ่ม ด้ ว ยกำรให้ ทุ ก ส่ ว น
รำชกำรร่ ว มกัน พิ จ ำรณำแนวทำงในกำรปรั บ ปรุ ง
พื้นที่พรุที่มีน�้ำแช่ขังอยู่ตลอดปีนี้ ให้น�ำมำใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในทำงเกษตรกรรมมำกที่สุด โดยทรงให้

ค�ำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดต่อระบบนิเวศของป่ำพรุ
เป็นหลักส�ำคัญยิ่ง
ในระหว่ำงเดือนสิงหำคมถึงเดือนตุลำคม พ.ศ.
๒๕๒๔ ในขณะที่เสด็จพระรำชด�ำเนินไปทรงเยี่ยม
รำษฎรนั้น ทรงพบว่ำหลังจำกมีกำรชักน�้ำออกจำก
พื้นที่พรุเพื่อจะได้มีพื้นที่ที่จะใช้ท�ำกำรเกษตรและ
เป็นกำรบรรเทำอุทกภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปีนั้น
ปรำกฏว่ำดินในพื้นที่พรุแปรสภำพเป็นดินเปรี้ยวจัด
รำษฎรท�ำกำรเพำะปลูกไม่ได้ผล
สำเหตุทดี่ นิ ในพืน้ ทีพ่ รุแปรสภำพเป็นดินเปรีย้ ว
จั ด สื บ เนื่ อ งมำจำกดิ น ในพื้ น ที่ พ รุมี ลั ก ษณะเป็ น
อิ น ทรีย วั ต ถุ หรือ ซำกพื ช ที่ เ น่ ำ เปื ่ อ ยอยู ่ ข ้ ำ งบน
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“...กำรขยำยผลในกรณีกำรแก้ไขดินเปรี้ยวที่ทดลองได้ผลในเขตพื้นที่ศูนย์ฯ พิกุลทอง โดยใช้น�้ำจืดชะล้ำงกรดออกจำกดินนั้น แสดงว่ำ
น�้ำจืดสำมำรถช่วยปรับปรุงฟื้นฟูดินให้มีคุณภำพดีขึ้นจนใช้ปลูกข้ำวได้...”

ดิ น พรุ ป ฏิ กิ ริ ย ำก็ จ ะไม่ เ กิ ด ดั ง นั้ น เมื่ อ พระองค์ มี
พระรำชประสงค์ที่จะให้พื้นที่ที่น�้ำท่วมไร้ประโยชน์
นี้ แ ห้ ง และท� ำ กิน ได้ ก็ต ้ อ งทรงหำทำงเอำชนะกับ
ควำมเปรี้ยวของดินให้ได้
พระรำชด�ำริ “แกล้งดิน” จึงก�ำเนิดขึ้นเมื่อ
วันที่ ๑๖ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๒๗ พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยูห่ วั พระรำชทำนพระรำชด�ำริ ณ ศูนย์ศกึ ษำ
กำรพัฒนำพิกุลทองฯ ควำมว่ำ
“...ให้มีกำรทดลองท�ำดินให้เปรี้ยวจัดโดย
กำรระบำยน�้ำให้แห้งและศึกษำวิธกี ำรแก้ดนิ เปรี้ยว
เพื่อน�ำผลไปแก้ปัญหำดินเปรี้ยวให้แก่รำษฎรที่มี
ปัญหำในเรื่องนี้ ในเขตจังหวัดนรำธิวำส โดยให้

และช่วงระดับควำมลึกประมำณ ๑ - ๒ เมตร มีลักษณะ
เป็นดินเลนสีเทำปนน�ำ้ เงิน ซึง่ มีสำรประกอบก�ำมะถัน
ที่เรียกว่ำ สำรประกอบไพไรท์ (Pyrite : FeS2) อยู่มำก
ดังนั้น เมื่อดินแห้ง สำรประกอบไพไรท์จะท�ำปฏิกิริยำ
กับอำกำศ ปลดปล่อยกรดก�ำมะถันออกมำ ท�ำให้ดิน
ดังกล่ำวแปรสภำพเป็นกรดจัดหรือเปรี้ยวจัด
ด้วยเหตุดงั กล่ำว กำรพัฒนำดินในพืน้ ทีพ่ รุเป็น
สิ่งยำกล�ำบำกยิ่ง เพรำะเมื่อน�้ำออกจำกดินพรุเมื่อใด
อำกำศก็จะลงไปท�ำปฏิกิริยำในดินเกิดเป็นกรดขึน้ มำ
ท�ำให้เกิดดินเปรี้ยว
แนวทฤษฎี ก ำรแก้ ไ ขปั ญ หำดิ น เปรี้ย วใน
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวจึงอยู่ที่ว่ำ ถ้ำน�้ำท่วม
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“...ต่อไปดินก็จะไม่เปรี้ยวแล้ว เพรำะว่ำท�ำให้เปรี้ยวเต็มที่แล้ว โดยที่ขุดอะไรๆ ท�ำให้เปรี้ยวแล้วก็ระบำยรู้สึกนับวันเขำจะดีขึ้น...”

“...นี่เป็นเหตุผลอย่ำงหนึ่งที่พูดมำ ๓ ปีแล้ว หรือ ๔ ปีกว่ำ ต้องกำรน�้ำส�ำหรับมำให้ดินท�ำงำน ดินท�ำงำนแล้วดินจะหำยโกรธ อันนี้ไม่มีใคร
เชื่อแล้วก็มำท�ำที่นี่แล้วมันได้ผล...”
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“...กำรทดลองต้องดูอย่ำงนี.้ ..ทิง้ ดินเอำไว้หนึง่ ปี... แล้วจะกลับเปลีย่ นหรือเปล่ำ เพรำะควำมเปรีย้ วมันเป็นชัน้ ดิน ชัน้ ดินทีเ่ ป็นซัลเฟอร์ (Sulfur)...”

หลั ง จำกนั้ น จึ ง ให้ ห ำวิ ธีก ำรปรั บ ปรุ ง ดิ น ดั ง กล่ ำ ว
ให้ ส ำมำรถปลู ก พื ช เศรษฐกิจ ได้ ซึ่ ง วิ ธีก ำรแก้ ไ ข
ดินเปรี้ยวจัดตำมแนวพระรำชด�ำริ มีดังนี้
๑. แก้ไขโดยวิธีการควบคุมระดับน�้าใต้ดิน
เพื่อป้องกันกำรเกิดกรดก�ำมะถันจึงสมควร
พยำยำมควบคุมน�้ำใต้ดินให้อยู่เหนือชั้นดินเลนที่มี
สำรประกอบไพไรท์อยู่ เพื่อมิให้สำรประกอบไพไรท์
ท�ำปฏิกิริยำกับออกซิเจนหรือถูกออกซิไดซ์ โดยมี
ขั้นตอนดังนี้
๑) วำงระบบกำรระบำยน�้ำทั่วทั้งพื้นที่
๒) ระบำยน�ำ้ เฉพำะส่วนบนออกเพือ่ ชะล้ำงกรด
๓) รักษำระดับน�ำ้ ในคูระบำยน�ำ้ ให้อยูใ่ นระดับ
ไม่ต�่ำกว่ำ ๑ เมตร จำกผิวดินตลอดทั้งปี

ท�ำโครงกำรศึกษำทดลองในก�ำหนด ๒ ปี และพืช
ท�ำกำรทดลองควรเป็นข้ำว...”
โครงกำรอั น เนื่ อ งมำจำกพระรำชด� ำ ริที่ ทรง
เรียกว่ำ “แกล้งดิน” จึงมีศนู ย์ศกึ ษำกำรพัฒนำพิกลุ ทอง
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ เป็นหน่วยด�ำเนินกำร
สนองพระรำชด� ำ ริใ นกำรศึ ก ษำกำรเปลี่ย นแปลง
ควำมเป็ น กรดของดิ น ก�ำ มะถัน เริ่ม จำกวิ ธีก ำร
“แกล้งดินให้เปรี้ยว” ด้วยกำรท�ำให้ดนิ แห้งและเปียก
สลับกันไป เพื่อเร่งปฏิกิริยำทำงเคมีของดินซึ่งจะไป
กระตุน้ ให้สำรประกอบก�ำมะถันทีเ่ รียกว่ำ “สำรไพไรท์”
ให้ท�ำปฏิกิริยำกับออกซิเจนในอำกำศแล้วปลดปล่อย
กรดก�ำมะถันออกมำ ท�ำให้ดินเป็นกรดจัดจนถึงขั้น
“แกล้งดินให้เปรี้ยวสุดขีด” จนกระทั่งถึงจุดที่พืช
เศรษฐกิจต่ำงๆ ไม่สำมำรถเจริญงอกงำมให้ผลผลิตได้
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ในแม่นำ�้ เพือ่ ใช้ในกำรเกษตร อุปโภคและบริโภค กับช่วย
ป้องกันมิให้น�้ำเค็มจำกปำกแม่น�้ำไหลเข้ำไปยังแม่น�้ำ
ส่วนใน และในประเด็นทีส่ �ำคัญคือ ช่วยควบคุมระดับ
น�้ำใต้ดินในพื้นที่รำบลุ่มสองฝั่งแม่น�้ำไม่ให้ลดต�่ำลง
ซึ่งเป็นกำรป้องกันกำรเกิดกรดจำกดินเปรี้ยวจัดที่พบ
อยู่ทั่วๆ ไปในบริเวณที่รำบลุ่มของจังหวัดนรำธิวำส
อีกด้วย
๒. วิ ธีก ารปรั บ ปรุ ง ดิ น อั น เนื อ่ งมาจาก
พระราชด�าริ “แกล้งดิน” สำมำรถเลือกใช้ได้ ๓ วิธกี ำร
ตำมแต่สภำพของดินและควำมเหมำะสม คือ
วิธีการที่ ๑ : ใช้น�้ำชะล้ำงควำมเป็นกรด ดังนี้
๑) กำรใช้ น�้ ำ ชะล้ ำ งดิ น เพื่ อ ล้ ำ งกรดท� ำ ให้
ค่ำ pH เพิ่มขึ้น โดยวิธีกำรปล่อยน�้ำให้ท่วมขังแปลง
แล้วระบำยออกประมำณ ๒ - ๓ ครั้ง
๒) ทิ้งช่วงกำรระบำยน�้ำ ประมำณ ๑ - ๒
สัปดำห์ต่อครั้ง
๓) ดินจะเปรี้ยวจัดในช่วงดินแห้งหรือฤดูแล้ง
ดังนั้น กำรชะล้ำงควรเริ่มในฤดูฝนเพื่อลดปริมำณ
กำรใช้น�้ำชลประทำน
๔) กำรใช้น�้ำชะล้ำงควำมเป็นกรดต้องกระท�ำ
ต่อเนือ่ งและต้องหวังผลในระยะยำว มิใช่กระท�ำเพียง
๑ - ๒ ครั้งเท่ำนั้น
๕) วิธีกำรนี้เป็นวิธีกำรที่ง่ำยที่สุด แต่จ�ำเป็น
ต้องมีน�้ำมำกพอที่จะใช้ชะล้ำงดินควบคู่ไปกับกำร
ควบคุ ม ระดั บ น�้ ำ ใต้ ดิ น ให้ อ ยู ่ เ หนื อ ชั้ น ดิ น เลนที่ มี
ไพไรท์มำก
วิ ธีก ำรนี้ เ มื่ อ ล้ ำ งดิ น เปรี้ ย วให้ ค ลำยลงแล้ ว
ดินจะมีค่ำ pH เพิ่มขึ้น อีกทั้งสำรละลำยเหล็กและ
อะลูมินั่มที่เป็นพิษเจือจำงลงจนท�ำให้พืชสำมำรถ
เจริญเติบโตได้ดี โดยเฉพำะถ้ำหำกใช้ปุ๋ยไนโตรเจน
และฟอสเฟตก็สำมำรถให้ผลผลิตได้

“...วิธีกำรท�ำให้ดนิ หำยโกรธจึงเป็นประเด็นส�ำคัญ เมือ่ ดินหำยโกรธก็จะหำยเปรีย้ ว
แล้วสำมำรถใช้ปลูกพืชได้...”

กำรด� ำ เนิ น กำรตำมนั ย ข้ ำ งต้ น ที่ จ ะสั ม ฤทธิ์
สมบูรณ์ยังจ�ำเป็นต้องมีกำรวำงระบบกำรระบำยน�้ำ
ควบคู ่ ไ ปกับ กำรจั ด ระบบชลประทำนที่ เ หมำะสม
กล่ำวคือ
ระบบการระบายน�้า จะช่วยให้
ก. ป้องกันมิให้น�้ำท่วม
ข. ช่วยระบำยน�้ำออกจำกพื้นที่
ระบบชลประทาน จะช่วยให้
ก. ส่งเสริมให้น�้ำใช้ชะล้ำงควำมเป็นกรด
ข. รักษำระดับน�ำ้ ใต้ดนิ ให้อยูใ่ นระดับทีต่ อ้ งกำร
ตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จของวิธีกำรควบคุมระดับ
น�้ำใต้ดิน คือ โครงกำรพัฒนำลุ่มน�้ำบำงนรำอันเนื่อง
มำจำกพระรำชด�ำริ ที่ท�ำกำรก่อสร้ำงประตูระบำย
น�้ำปิดกั้นแม่น�้ำบำงนรำ ๒ ประตู เพื่อบรรเทำปัญหำ
อุท กภั ย บริเ วณสองฝั ่ ง แม่ น�้ ำ และกัก เก็บ น�้ ำ จื ด ไว้
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“...พื้นที่บริเวณบ้ำนโคกอิฐ-โคกใน เป็นดินเปรี้ยว เกษตรกรมีควำมต้องกำรจะปลูกข้ำว ทำงชลประทำนได้จัดส่งน�้ำชลประทำนให้ก็ให้พัฒนำดินเปรี้ยว
เหล่ำนี้ให้ใช้ประโยชน์ได้...”

กรดจัดรุนแรงและถูกปล่อยทิ้งให้รกร้ำงว่ำงเปล่ำเป็น
เวลำนำน มีขั้นตอนปฏิบัติคือ
๑. กำรใช้ปูนเป็นกำรกระตุ้นครั้งแรกให้น�้ำ
ท�ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ อัตรำกำรใช้ปูนทั่วไป
เพียง ๑ - ๒ ตันต่อไร่
๒. ท�ำกำรไถกลบ
๓. ใช้น�้ำชะล้ำงควำมเป็นกรด
๔. ควบคุมน�้ำใต้ดินให้อยู่เ หนือชั้นดินเลน
ที่มีสำรประกอบไพไรท์มำก เพื่อมิให้ท�ำ ปฏิกิริยำ
กับออกซิเจนปลดปล่อยกรดออกมำ

วิธีการที่ ๒ : กำรแก้ไขดินเปรี้ยวด้วยกำร
ใช้ปูนผสมคลุกเคล้ำกับหน้ำดิน ดังขั้นตอน คือ
๑) ใช้วัสดุปูนที่หำได้ง่ำยในท้องที่ เช่น ใช้ปูน
มำร์ล (Marl) ส�ำหรับภำคกลำง หรือปูนฝุน่ (Lime dust)
ส�ำหรับภำคใต้ หว่ำนให้ทวั่ ๑ - ๔ ตันต่อไร่ แล้วไถแปร
หรือพลิกกลบดิน
๒) ปริมำณของปูนที่ใช้ขึ้นอยู่กับควำมรุนแรง
ของควำมเป็นกรดของดิน
วิธีการที่ ๓ : กำรใช้ปูนควบคู่ไปกับกำรใช้
น�้ำชะล้ำงและควบคุมระดับน�้ำใต้ดิน เป็นวิธีกำร
ที่สมบูรณ์ที่สุดและใช้ได้ผลมำกในพื้นที่ซึ่งดินเป็น
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แค่ระดับดินเลน ซึ่งโดยทั่วๆ ไปแล้วคำดว่ำคงขุดได้
ในระดับควำมลึกไม่เกิน ๑๐๐ ซม. ส�ำหรับขั้นตอน
ในกำรขุดร่องสวน พอสรุปได้ดังนี้
๑. วำงแนวร่องให้เหมำะสมกับชนิดของพืช
ที่ จ ะปลู ก ซึ่ ง โดยทั่ ว ๆ ไป สัน ร่ อ งสวนจะกว้ ำ ง
ประมำณ ๖ - ๘ เมตร ส่วนท้องร่องกว้ำงประมำณ
๑ - ๑.๕ เมตร
๒. ระหว่ ำ งร่ อ งที่ จ ะขุ ด คู ให้ ใ ช้ แ ทรกเตอร์
ปำดหน้ำดินมำวำงไว้กลำงสันร่อง หน้ำดินของดิน
จะเปรี้ยวจัด ส่วนใหญ่จะมีอินทรียวัตถุสูง และค่อน
ข้ำงร่วนซุย จึงมีประโยชน์มำกหำกจะน�ำมำกองไว้
ช่วงกลำงสันร่อง มิฉะนั้นหน้ำดินดังกล่ำวจะถูกดิน
ที่ขุดขึ้นมำจำกคูกลบเสียหมด
๓. ขุดดินจำกคูที่วำงแนวไว้มำกลบบริเวณ
ขอบสันร่องซึ่งหน้ำดินถูกปำดออกไปแล้ว ซึ่งกำรท�ำ
เช่นนีจ้ ะท�ำให้เกิดสันร่องสูงอย่ำงน้อย ๕๐ ซม. เหมำะ
ที่จะปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้นต่ำงๆ
๔. เพื่อป้องกันไม่ให้น�้ำท่วม ควรมีคันดินล้อม
รอบสวน คันดินควรอัดแน่นเพื่อป้องกันน�้ำซึม และ
ควรมีระดับควำมสูงมำกพอทีจ่ ะป้องกันน�ำ้ ท่วมในช่วง
ฤดูฝน
๕. จ�ำเป็นต้องมีกำรติดตั้งเครื่องสูบน�้ำเพื่อ
สูบน�้ำเข้ำ-ออกได้ตำมควำมประสงค์ โดยทั่วๆ ไป
แล้ว น�้ำที่จะน�ำเอำไปขังในร่องสวน หำกปล่อยทิ้งไว้
ประมำณ ๓ - ๔ เดือน จะแปรสภำพเป็นกรดจัด จึง
ควรมีกำรถ่ำยเทน�้ำออก ๓ - ๔ เดือนต่อครั้ง แล้วดูด
น�้ำชลประทำนเข้ำมำในร่องสวน เพื่อใช้รดน�้ำต้นไม้
ดังเดิม
กำรยกร่องปลูกพืชยืนต้นหรือไม้ผลจ�ำเป็น
อย่ำงยิ่งที่ต้องค�ำนึงถึงกำรเกิดน�้ำท่วมในพื้นที่นั้นๆ
หำกมีโอกำสเสีย่ งต่อกำรเกิดน�ำ้ ท่วมสูงก็ไม่ควรจะท�ำ
เพรำะไม้ผลเป็นพืชที่ให้ผลระยะยำว หรืออย่ำงน้อย
๕ - ๑๐ ปี ถ้ำเกิดอุทกภัยขึ้นมำจะสร้ำงควำมเสีย

๓. การปรับสภาพพื้นที่
เนือ่ งจำกพืน้ ทีด่ นิ เปรีย้ วมีสภำพรำบลุม่ ดังนัน้
กำรระบำยน�้ำออกจำกพื้นที่จึงท�ำให้ล�ำบำก กำรปรับ
สภำพพื้นที่จึงเป็นแนวทำงหนึ่งที่จะใช้แก้ปัญหำได้
ซึ่งโดยทั่วไปมีอยู่ ๒ วิธีคือ
๓.๑ การปรับระดับผิวหน้าดิน ด้วยวิธกี ำร คือ
๑. กำรปรับระดับผิวหน้ำดินให้มคี วำมลำดเอียง
พอที่จะให้น�้ำไหลออกไปสู่คลองระบำยน�้ำได้
๒. จัดรูปและตกแต่งแปลงนำหรือกระทงนำ
และคันนำเสียใหม่ เพื่อให้สำมำรถเก็บกักน�้ำและ
ระบำยน�้ำออกไปได้หำกต้องกำร
๓.๒ การยกร่องปลูกพืช
กำรยกร่องปลูกพืชเป็นวิธกี ำรใช้ส�ำหรับกำร
ปลูก พืช ไร่ พืช ผัก ไม้ ผ ล หรือ ไม้ ยืนต้น ที่ให้ผล
ตอบแทนทำงเศรษฐกิจสูง แต่กำรทีจ่ ะยกร่องปลูกพืช
ให้ได้ผลจ�ำเป็นต้องมีแหล่งน�้ำชลประทำน เพื่อใช้ขัง
ในร่องและถ่ำยเทน�้ำได้เมื่อน�้ำในร่องเป็นกรดจัด
วิธีกำรขุดท้องร่อง จ�ำเป็นต้องทรำบเสียก่อน
ว่ ำ พื้น ที่ ดิ น ดั ง กล่ ำ วมี ดิ น ชั้ น เลนที่ มี ส ำรประกอบ
ไพไรท์มำกอยูใ่ นระดับใด เมือ่ ทรำบแล้วให้ขดุ ลึกเพียง

“...อันนี้สิเป็นชัยชนะที่ดีใจมำกที่ใช้งำนได้แล้วชำวบ้ำนเขำก็ดีขึ้น แต่ก่อนชำวบ้ำน
เขำต้องซื้อข้ำวเดี๋ยวนี้เขำมีข้ำวอำจจะขำยได้...”
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หำยให้แก่สวน พืชได้รับควำมเสียหำย เงินที่ลงทุน
ก็จะสูญเปล่ำ
ถ้ ำ คำดว่ ำ พื้น ที่ ดั ง กล่ ำ วเสี่ย งต่ อ กำรเกิ ด
อุทกภัย กำรยกร่องปลูกพืชอำจยกร่องแบบเตีย้ ๆ ก็ได้
พืชทีป่ ลูกแทนทีจ่ ะเป็นไม้ผลหรือไม้ยืนต้นก็เปลีย่ นมำ
เป็นพืชล้มลุกหรือพืชผักแทนโดยสำมำรถปลูกเป็นพืช
หมุ น เวี ย นกับ ข้ ำ วได้ กล่ ำ วคื อ ปล่ อ ยให้ น�้ ำ ท่ ว ม
ร่องสวนในฤดูฝน แล้วปลูกข้ำวบนสันร่อง ก็จะช่วย
ทุ่นค่ำใช้จ่ำยเพรำะไม่จ�ำเป็นต้องสูบน�้ำออก พอพ้น
ฤดูฝนก็ปลูกพืชผักหรือพืชล้มลุกตำมควำมต้องกำร
ของตลำด ช่วยให้มีรำยได้เพิ่มขึ้น

“...อันนี้ผลงำนของเรำที่ท�ำที่นี่เป็นงำนส�ำคัญที่สุด เชื่อว่ำชำวต่ำงประเทศ เขำมำ
ดูเรำท�ำอย่ำงนี้แล้วเขำพอใจ เขำมีปัญหำนี่แล้วก็เขำไม่ได้แก้ หำต�ำรำไม่ได้...”

วิธีการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อการเกษตร ๒. เพื่อใช้ปลูกพืชล้มลุก

๒.๑ การปลูกพืชผัก มีวิธีกำร คือ
(๑) ยกร่องสวน โดยให้สันร่องมีขนำด
กว้ำงประมำณ ๖ - ๗ เมตร มีคูระบำยน�้ำกว้ำง ๑.๕
เมตร และลึกประมำณ ๕๐ ซม. หรือลึกพอถึงระดับ
ชั้นดินเลนที่มีสำรประกอบไพไรท์มำก
(๒) ไถพรวนดิน และตำกดินทิง้ ไว้ ๓ - ๕ วัน
(๓) ท�ำแปลงย่อยบนสันร่อง โดยยกแปลง
ให้สูงประมำณ ๒๕ - ๓๐ ซม. กว้ำงประมำณ ๑ - ๒
เมตร เพื่อระบำยน�้ำบนสันร่อง และเพื่อป้องกันไม่ให้
แปลงย่อยแฉะเมื่อรดน�้ำหรือเมื่อมีฝนตก
(๔) ใส่ วั ส ดุ ปู น เพื่ อ ลดควำมเป็ น กรด
ของดิน คือใช้หินปูนฝุ่นหรือดินมำร์ลอัตรำประมำณ
๒ - ๓ ตัน/ไร่ หรือประมำณ ๒ กก. ต่อพื้นที่ ๑ ตำรำง
เมตร โดยกำรคลุกเคล้ำปูนให้เข้ำกับดินและทิ้งไว้
๑๕ วัน
(๕) ใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์ในอัตรำ
๕ ตัน/ไร่ หรือประมำณ ๓ กก. ต่อพื้นที่ ๑ ตำรำง
เมตร โดยใส่กอ่ นปลูก ๑ วัน เพือ่ ปรับปรุงดินให้รว่ นซุย
มีโครงสร้ำงดี

๑. เพื่อใช้ปลูกข้าว

ในเขตชลประทาน
- ดินที่มีค่ำ pH น้อยกว่ำ ๔.๐ ใช้ปูน
อัตรำประมำณ ๑.๕ ตันต่อไร่
- ดินที่มีค่ำ pH ระหว่ำง ๔.๐ - ๔.๕
ใช้ในอัตรำ ๑ ตันต่อไร่
ในเขตเกษตรน�้าฝน
- ดินที่มีค่ำ pH น้อยกว่ำ ๔.๐ ใช้ปูน
อัตรำประมำณ ๒.๕ ตันต่อไร่
- ดินที่มีค่ำ pH ระหว่ำง ๔.๐ - ๔.๕
ใช้ปูนอัตรำ ๑.๕ ตันต่อไร่
ขั้นตอนการปรับปรุงดินเปรี้ยว
๑. หลังจำกหว่ำนปูนแล้ว ให้ท�ำกำรไถแปร
๒. ปล่อยน�้ำให้แช่ขังในนำประมำณ ๑๐ วัน
๓. ระบำยน�้ำออกเพื่อชะล้ำงสำรพิษ
๔. ขังน�้ำใหม่เพื่อรอปักด�ำ
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๒.๒ การปลู ก พื ช ไร่ บ างชนิ ด กระท� ำ ได้
๒ วิธี คือ
แบบยกร่องสวน และแบบปลูกเป็นพืชครัง้ ที่ ๒
หลังจำกกำรท�ำนำไปแล้ว
กำรปลูกพืชไร่แบบยกร่องสวนเป็นกำรปลูก
พืช ไร่ แ บบถำวร จึ ง มี วิ ธีเ ตรีย มพื้ น ที่ แ บบเดี ย วกั บ
กำรปลูก พื ช ผัก ดั ง กล่ ำ วมำแล้ ว ในเรื่ อ งของกำร
ปลูกพืชผัก
ส�ำ หรับ กำรปลูก พืช ไร่ ห ลัง ฤดู ท� ำ นำ ซึ่ ง อยู่
ในช่วงปลำยฤดูฝน หรือหลังจำกฝนหยุดตกไปแล้ว
กำรเตรียมพื้นที่ก็เหมือนกับกำรเตรียมเพื่อกำรปลูก
พืชไร่ทั่วๆ ไป แต่อำจต้องยกแนวร่องปลูกพืชไร่ให้

สูงกว่ำกำรปลูกบนพืน้ ทีด่ นิ ดอนประมำณ ๑๐ - ๒๐ ซม.
เพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ น�้ ำ แช่ ขั ง ถ้ ำ มี ฝ นตกลงมำอย่ ำ ง
ผิดฤดูกำล ถ้ำพื้นที่ดินนั้นได้รับกำรปรับปรุง โดยกำร
ใช้ปูนมำแล้ว คำดว่ำคงไม่จ�ำเป็นต้องใช้ปูนอีก

๓. เพื่อปลูกไม้ผล

๓.๑ สร้ำงคันดินกั้นน�้ำขนำดใหญ่ล้อมรอบ
แปลงเพื่ อ ป้ อ งกัน น�้ ำ ท่ ว มขั ง ในฤดู ฝ น พร้ อ มทั้ ง
ติดตั้งเครื่องสูบน�้ำเพื่อระบำยน�้ำออกตำมต้องกำร
ขนำดของเครื่อ งสู บ น�้ ำ ขึ้ น อยู่ ก ับ ปริ ม ำณพื้ น ที่
ที่จะสูบและปริมำตรน�้ำที่ตกลงมำเป็นประจ�ำในช่วง
ฤดูฝน
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๓.๒ ท�ำกำรยกร่องปลูกพืชตำมวิธีกำรปรับปรุง
พืน้ ทีท่ มี่ ีดนิ เปรีย้ วจัดเพือ่ ปลูกไม้ผลดังทีก่ ล่ำวมำแล้ว
๓.๓ น�้ำในคูระบำยน�้ำจะเป็นน�้ำเปรี้ยวต้อง
ท�ำกำรระบำยออกเมือ่ เปรีย้ วจัด และสูบน�ำ้ จืดมำแทน
ใหม่ ช่วงเวลำถ่ำยน�้ำประมำณ ๓ - ๔ เดือนต่อครั้ง
๓.๔ ควบคุ ม ระดั บ น�้ ำ ในคู ร ะบำยน�้ ำ ไม่ ใ ห้
ต�่ำกว่ำชั้นดินเลนที่มีสำรประกอบไพไรท์มำก เพื่อ
ป้องกันกำรเกิดปฏิกิริยำที่จะท�ำให้ดินมีควำมเป็น
กรดเพิ่มขึ้น
๓.๕ ใส่ปูน อำจเป็นปูนขำว ปูนมำร์ล หรือ
หินปูนฝุ่น โดยหว่ำนทั่วทั้งร่องที่ปลูก อัตรำประมำณ
๑ - ๒ ตัน/ไร่

๓.๖ ก�ำหนดระยะปลูกตำมควำมเหมำะสม
ของแต่ละพืช
๓.๗ ขุดหลุมปลูกขนำด กว้ำง ยำว และลึก
๕๐ - ๑๐๐ ซม. แยกดิ น ชั้ น บนและดิ น ชั้ น ล่ ำ ง
ไว้ต่ำงหำก ตำกทิ้งไว้ ๑ - ๒ เดือน เพื่อฆ่ำเชื้อโรค
เอำส่วนที่เป็นหน้ำดินผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก หรือ
บำงส่วนของดินชั้นล่ำง แล้วกลบลงไปในหลุมให้เต็ม
ปุย๋ หมั ก ใส่ อั ต รำ ๑ กก./ต้ น โดยผสมคลุ ก เคล้ ำ
ให้เข้ำกับปูน ในอัตรำประมำณ ๑๕ กก./หลุม
๓.๘ ดูแลปรำบวัชพืช โรค แมลง และให้น�้ำ
ตำมปกติ ส�ำหรับกำรใช้ปยุ๋ บ�ำรุงดิน ย่อมแล้วแต่ควำม
ต้องกำรและชนิดของพืชที่จะปลูก
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ทฤษฎีการป้องกันการเสื่อมโทรม
และพังทลายของดิน โดย หญ้าแฝก
พืชจากพระราชด�าริ
ก�าแพงที่มีชีวิตในการอนุรักษ์และคืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน

กำรชะล้ ำ งพัง ทลำยของดิ น ก่ อ ให้ เ กิ ด กำร
สูญเสียหน้ำดิน ที่ประกอบไปด้วยสำรอำหำรที่ซึ่ง
สะสมในดิน รวมทั้งควำมอุดมสมบูรณ์จำกธรรมชำติ

บำงครั้งยังเกิดปัญหำดินพังทลำย ก่อให้เกิด
ผลเสียหำยต่อพื้นที่ทำงกำรเกษตรกรรมสูง ท�ำให้
ผลผลิ ต ลดลง แม้ ว ่ ำ จะเป็ น พื้ น ที่ ที่ ไ ด้ ร ับ ปริ ม ำณ
น�้ำฝนมำกเพียงพอ
จำกกำรไหลบ่ ำ ของน�้ ำ ฝนเป็ น จ� ำ นวนมำก
นี้ เ อง เมื่ อ ไม่ มี ส่ งิ ใดมำกั้น ชะลอไว้ ท� ำ ให้ พื้ น ดิ น
ไม่สำมำรถเก็บกักน�ำ้ ฝนได้เต็มที่ และผิวหน้ำดินจะถูก
กัดเซำะพังทลำยอย่ำงรุนแรง

สภำพควำมเสื่อมโทรมของทรัพยำกรดินส่วน
ใหญ่ เกิด จำกกรณีผิวหน้ ำดินถูกกัดเซำะจำกฝนที่
ตกลงมำและน�้ ำ ที่ ไ หลบ่ ำ หน้ ำ ดิ น เป็ น จ� ำ นวนมำก
เช่นนี้ ท�ำให้หน้ำดินสูญเสียควำมอุดมสมบูรณ์ไป
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“...กำรปลูกแฝกเป็นแนวควำมคิดใหม่ อยำกจะให้ปลูกโดยไม่ตอ้ งหวังผลอะไรมำกนัก แต่ผลทีไ่ ด้จะดีมำกและกำรปลูกไม่จำ� เป็นต้องไปปลูก
ในที่ของเกษตรกร ขอให้ปลูกกันในสถำนีพัฒนำที่ดินเพื่อเป็นแบบอย่ำง เพื่อคัดพันธ์ุ หำพันธ์ุที่ดี ที่ไม่ขยำยพันธุ์โดยออกดอก ต้องดูว่ำ
ปลูกแล้วมีพันธ์ุไหนที่ทนแล้งในหน้ำแล้งยังเขียวอยู่ก็ใช้ได้โดยขอให้ปลูกก่อนฤดูฝน จะท�ำให้เกษตรกรในพื้นที่ข้ำงเคียงเห็น...”

55

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงตระหนักถึง
สภำพปัญหำและสำเหตุที่เกิดขึ้น โดยทรงศึกษำถึง
ศักยภำพของ “หญ้าแฝก” ซึ่งเป็นพืชที่มีคุณสมบัติ
พิเ ศษในกำรช่ ว ยป้ อ งกัน กำรชะล้ ำ งพั ง ทลำยของ
หน้ำดิน และอนุรักษ์ควำมชุ่มชื้นใต้ดินไว้ อีกทั้งเป็น
พืชพืน้ บ้ำนของไทย วิธกี ำรปลูกก็ใช้เทคโนโลยีแบบง่ำยๆ
เกษตรกรสำมำรถด�ำเนินกำรได้เองโดยไม่ต้องให้กำร
ดูแลหลังกำรปลูกมำกนัก อีกทั้งประหยัดค่ำใช้จ่ำย
กว่ำวิธีอ่ืนๆ อีกด้วย จึงได้มีพระมหำกรุณำธิคุณ
พระรำชทำนพระรำชด�ำริให้ด�ำเนินกำรศึกษำทดลอง
เกี่ยวกับหญ้ำแฝก มีใจควำมสรุปได้ว่ำ
๑. หญ้ ำ แฝกเป็ น พืช ที่ มี ร ะบบรำกลึ ก แผ่
กระจำยลงไปในดินตรงๆ เป็นแผงเหมือนก�ำแพง
ช่วยกรองตะกอนดินและรักษำหน้ำดินได้ดี จึงควร
น�ำมำศึกษำทดลองปลูก ให้ทดลองปลูกหญ้ำแฝก

“...กำรปลูกหญ้ำแฝกบนพื้นที่ภูเขำ ให้ปลูกหญ้ำแฝกตำมแนวขวำงของควำมลำดชัน และในร่องน�้ำของภูเขำ เพื่อป้องกันกำรพังทลำย
ของหน้ำดิน และช่วยเก็บควำมชื้นในดินไว้ด้วย...”
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“...กำรปลูก หญ้ ำ แฝกเหนือ แหล่ ง น�้ำ เพื่อ เป็ น แนวป้ อ งกั น ตะกอนและดู ด ซั บ สำรเคมี ต ลอดจนของเสีย ต่ ำ งๆ ที่ ไ หลลงในแหล่ ง น�้ ำ
เพรำะหญ้ำแฝกจะดูดซึมสำรพิษต่ำงๆ ไว้ในรำกและล�ำต้นได้นำน จนสำรเคมีนั้นสลำยตัวเป็นปุ๋ยส�ำหรับพืชต่อไป...”

เพื่อป้องกันกำรพังทลำยของดินในพื้นที่ศูนย์ศึกษำ
กำรพัฒ นำและพื้น ที่ อ่ นื ๆ ที่ เ หมำะสมอย่ ำ งกว้ ำ ง
ขวำง โดยเฉพำะศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยทรำย
อันเนือ่ งมำจำกพระรำชด�ำริ และศูนย์ศกึ ษำกำรพัฒนำ
เขำหินซ้อนอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ
๒. กำรด�ำเนินกำรศึกษำทดลองกำรปลูกหญ้ำ
แฝก ให้พิจำรณำลักษณะของภูมปิ ระเทศ ซึง่ แบ่งตำม
ลักษณะของพื้นที่ ดังนี้
ก. กำรปลูกหญ้ำแฝกบนพื้นที่ภูเขำ ให้ปลูก
หญ้ ำ แฝกตำมแนวขวำงของควำมลำดชั น และใน
ร่องน�้ำของภูเขำเพื่อป้องกันกำรพังทลำยของหน้ำดิน
และช่วยเก็บควำมชื้นในดินไว้ด้วย
ข. กำรปลูก หญ้ ำ แฝกบนพื้น ที่ ร ำบให้
ด�ำเนินกำรในลักษณะ ดังนี้

“...กำรปลูกหญ้ำแฝก ควรปลูกเป็นแถวเดี่ยว ระยะระหว่ำงต้นห่ำงกัน ๑๐ - ๑๕
ซม. ท�ำให้ไม่เปลืองพื้นที่ กำรดูแลรักษำง่ำย ควรท�ำกำรทดลองปลูกในร่องน�้ำ และ
บนพื้นที่ลำดชันให้มำก เพื่อช่วยป้องกันกำรชะล้ำงพังทลำยของดิน...”
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“...กำรคัดเลือกสำยพันธุ์หญ้ำแฝกนั้น เป็นสิ่งส�ำคัญที่ควรระมัดระวังอย่ำงมำก ควรเลือกพันธุ์ที่ไม่สำมำรถกระจำยพันธุ์ได้โดยเมล็ด
เพรำะถ้ำเป็นสำยพันธุ์ที่แพร่กระจำยโดยทำงเมล็ดแล้วจะเป็นอันตรำย...”
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“...ในส่วนของกำรปลูกหญ้ำแฝกเพื่อกำรอนุรักษ์ดินและน�้ำ ให้พิจำรณำปลูกก่อนหน้ำฝนสัก ๓ เดือน ในกรณีที่พ้นื ที่มีน�้ำพอที่จะมำ
รดต้นหญ้ำแฝกได้ เพรำะว่ำจะท�ำให้ต้นหญ้ำแฝกแข็งแรง เมื่อถึงหน้ำฝนจะทนต่อควำมแรงของน�้ำในหน้ำฝนได้...”

พืชไร่

- ปลูกโดยรอบแปลง
- ปลูกลงในแปลง แปลงละ ๑ หรือ ๒ แนว
- ส�ำหรับแปลงพืชไร่ให้ปลูกตำมร่องสลับกับ

ค. กำรปลูกหญ้ำแฝกรอบสระน�้ำเพื่อป้องกัน
อ่ำงเก็บน�้ำมิให้ตื้นเขิน อันเนื่องมำจำกตะกอนจำก
กำรพังทลำยของดิน ตลอดจนช่วยรักษำดินเหนืออ่ำง
และช่วยให้ปำ่ ไม้ในบริเวณพืน้ ทีร่ บั น�ำ้ ให้ทวีควำมอุดม
สมบูรณ์ขึ้นอย่ำงรวดเร็ว
ง. กำรปลูกหญ้ำแฝกเหนือบริเวณแหล่งน�้ำ
ปลูกแฝกเป็นแนวป้องกันตะกอนดินและกรองของเสีย
ต่ำงๆ ที่ไหลลงในแหล่งน�้ำ
ทัง้ นีใ้ ห้บนั ทึกภำพก่อนด�ำเนินกำรและหลังกำร
ด�ำเนินกำรไว้เป็นหลักฐำน
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๓. ผลของกำรศึกษำทดลอง ควรเก็บข้อมูล
ทั้งทำงด้ำนกำรเจริญเติบโตของล�ำต้นและรำก ควำม
สำมำรถในกำรอนุรักษ์ควำมสมบูรณ์ของดินและกำร
เก็บควำมชืน้ ในดินและเรือ่ งพันธุ์หญ้ำแฝกต่ำงๆ ด้วย

ลักษณะของหญ้าแฝก
หญ้ ำ แฝกมี ชื่ อ สำมั ญ เป็ น ภำษำอัง กฤษว่ ำ
“Vetiver Grass” มีด้วยกัน ๒ สำยพันธุ์ คือ หญ้ำ
แฝกดอน (Vetiveria nemordlis A. Camus) และหญ้ำ
แฝกหอม (Vetiveria zizanioides Nash) เป็นพืชที่มีอำยุ
ได้หลำยปี ขึน้ เป็นกอแน่น มีใบเป็นรูปขอบขนำนแคบ
ปลำยสอบแหลม ยำว ๓๕ - ๘๐ ซม. มีส่วนกว้ำง
ประมำณ ๕ - ๙ มม. สำมำรถขยำยพันธุไ์ ด้ทงั้ แบบไม่
อำศัยเพศ โดยกำรแตกหน่อจำกส่วนล�ำต้นใต้ดนิ หรือ
แบบอำศัยเพศ โดยกำรให้ดอกและเมล็ดได้ เช่นกัน
ช่อดอกทีพ่ บในประเทศไทย สูงประมำณ ๒๐ - ๓๐ ซม.
แต่กำรขยำยพันธุโ์ ดยดอกและเมล็ดเป็นไปค่อนข้ำงยำก
หญ้ำแฝกจึงไม่ใช่วัชพืชเช่นหญ้ำคำ

“...ขอให้ปลูกหญ้ำแฝกไว้ด้วยเพรำะหญ้ำแฝกมีประโยชน์มำกในกำรช่วยยึดดิน
ไม่ให้พังทลำย ช่วยรักษำหน้ำดิน โดยเฉพำะที่โครงกำรนี้มีที่ลำดชันหลำยแห่ง
นอกจำกนี้หญ้ำแฝกยังช่วยกักเก็บอินทรียวัตถุไว้ในดิน ใบอ่อนของหญ้ำแฝก
ยังเป็นอำหำรสัตว์ได้อีกด้วย...”

ปกติ ห ญ้ ำ แฝกจะมี ก ำรขยำยพั น ธุ ์ ที่ ไ ด้ ผ ล
รวดเร็ว โดยกำรแตกหน่อจำกล�ำต้นใต้ดิน นอกจำกนี้
จำกกำรศึกษำพบว่ำ หญ้ำแฝกในบำงโอกำสสำมำรถ
แตกแขนงและรำกออกในส่วนของก้ำนช่อดอกได้

“...ควรเร่งปลูกหญ้ำแฝกให้มำกๆ เพรำะหญ้ำแฝกมีคุณสมบัติพิเศษในกำรอนุรักษ์ดินหลำยประกำร โดยเฉพำะดินที่มีโครงสร้ำงแข็ง
ดังเช่นที่ห้วยทรำยนี้ หญ้ำแฝกจะท�ำหน้ำที่เป็นเขื่อนที่มีชีวิตที่จะช่วยท�ำให้ดินมีควำมชุ่มชื้น และอุดมสมบูรณ์มำกขึ้น...”
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สู่ดนิ ชัน้ ล่ำงได้มำกขึน้ อันจะเป็นกำรเพิม่ ควำมชุ่มชืน้
ให้ แ ก่ ดิ น เบื้ อ งล่ ำ งและน�้ ำ ที่ ผ ิว ดิ น ก็ไ หลผ่ ำ นแนว
ต้นหญ้ำแฝกไปได้ ส่วนรำกหญ้ำแฝกนัน้ ก็หยัง่ ลึกลงไป
ในดิน อำจลึกถึง ๓ เมตร ซึ่งสำมำรถยึดดิน ป้องกัน
กำรชะล้ำงได้เป็นอย่ำงดี ไม่วำ่ จะเป็นกำรชะล้ำงแบบ
เป็นหน้ำกระดำน หรือเป็นร่องลึก และแบบอุโมงค์
เล็กใต้ดิน เมื่อแถวหญ้ำแฝกท�ำหน้ำที่ดักตะกอนดิน
เป็นระยะเวลำนำนขึ้น ก็จะเกิดกำรสะสมทับถมกัน
ของตะกอนดิ น บริ เ วณหน้ ำ แถวหญ้ ำ แฝกเพิ่ ม ขึ้ น
ทุกๆ ปี กลำยเป็นคันดินธรรมชำติไปในที่สุด

เมื่ อ แขนงดั ง กล่ ำ วมี ก ำรเจริ ญ เติ บ โตจะเพิ่ ม น�้ ำ หนั ก
มำกขึ้ น ท� ำ ให้ ห ญ้ ำ แฝกโน้ ม ลงดิ น และสำมำรถ
เจริญเติบโตเป็นกอหญ้ำแฝกใหม่ได้

การใช้ ป ระโยชน์ จ ากหญ้ า แฝกเพื ่อ การ
อนุรักษ์ดินและน�้า
๑. การปลูกหญ้าแฝกเป็นแถวตามระดับ
ขวางความลาดชัน
กำรปลูกแบบนี้จะเห็นผลดีย่ิง เมื่อหญ้ำแฝก
มีควำมเจริญและแตกกอขึ้นเต็มตลอดแนวจนไม่มี
ช่ อ งว่ ำ ง ซึ่ ง ถือ ว่ ำ มี ป ระโยชน์ ส ูง สุด เพรำะเมื่ อ มี
น�้ ำ ไหลบ่ ำ หรื อ มี ก ำรพัด พำดิ น ไปกระทบแถวของ
หญ้ำแฝก แฝกจะท�ำหน้ำที่ชะลอควำมเร็วของน�้ำลง
และดักเก็บตะกอนดินไว้ ส่วนน�้ำจะไหลบ่ำซึมลงไป

๒. การปลูกหญ้าแฝกเพื่อแก้ปัญหาการ
พังทลายของดินที่เป็นร่องน�้าลึก
เทคนิคกำรปลูกหญ้ำแฝกเพือ่ แก้ปญ
ั หำบริเวณ
ร่องลึกโดยกำรปลูกหญ้ำแฝกในแนวขวำง ๑ แถว
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“...นอกจำกนี้ยังพบว่ำกำรปลูกหญ้ำแฝกยังส่งผลให้กำรเพำะปลูกพืชอื่นๆ ระหว่ำงแนวรั้วหญ้ำแฝกนั้นให้ผลผลิตได้อย่ำงเต็มที่มำกขึ้น...”

“...หญ้ำแฝกมีคุณลักษณะที่เหมำะสมในกำรจัดระบบอนุรกั ษ์ดิน โดยกำรปลูกเป็นแนวรั้วกั้นตำมระดับชั้น และได้มีกำรศึกษำทดลองใช้
อย่ำงได้ผลดี ในประเทศแถบเอเชียหลำยประเทศแล้ว...”
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“...ส�ำหรับโครงกำรฟื้นฟูที่ดินเขำชะงุ้ม ให้ด�ำเนินกำรปลูกในส่วนบนที่ติดกับเขำเขียว โดยให้ปลูกติดกันเป็นแถวเดียว โดยให้น�ำหน้ำดิน
มำใส่เพิ่มเติมในระยะต้น เมื่อแฝกขึ้นดีแล้วจะช่วยเพิ่มปริมำณหน้ำดินได้...”

เหนือบริเวณร่องลึก และใช้ถุงทรำยหรือดินเรียงเป็น
แนวเพือ่ ช่วยชะลอควำมเร็วของน�ำ้ ทีไ่ หลบ่ำในระยะที่
แฝกเริม่ ตัง้ ตัว

๓. การปลูกในพื้นที่ที่มีความลาดชัน
โดยเฉพำะทำงแถบภำคเหนื อ และภำคใต้
มำตรกำรที่เหมำะสม คือกำรปลูกหญ้ำแฝกให้เป็น
แนวรั้ ว บริเ วณคั น คู ข อบเขำ หรื อ ริม ขั้ น บั น ไดดิ น
ด้ำนนอก โดยควรปลูกหญ้ำแฝกเป็นแถวตำมแนวขวำง
ควำมลำดเทในต้นฤดูฝน โดยกำรไถพรวนดินน�ำร่อง
แล้วปลูกหญ้ำแฝกลงในร่องไถ ระยะปลูกระหว่ำงต้น
ต่อหลุม ๓ - ๕ เหง้ำต่อหลุม ระยะห่ำงระหว่ำงแถว
แฝกจะไม่เกิน ๒ เมตรตำมแนวตั้ง หญ้ำแฝกจะเจริญ
เติบโตแตกกอชิดกันภำยใน ๔ - ๖ เดือน
ในพื้ น ที่ แ ห้ ง แล้ ง ควรตั ด หญ้ ำ แฝกให้ สู ง
ประมำณ ๓๐ - ๕๐ ซม. เพื่อเร่งให้มีกำรแตกกอ
ควรตัด ๑ - ๒ เดือนต่อครั้ง ทั้งนี้ กำรตัดหญ้ำแฝก
ต้องกระท�ำในทุกพื้นที่และใช้ใบคลุมดินด้วย
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“...ถ้ำจะปลูกไม้ผลควรปลูกหญ้ำแฝกเป็นรูปครึ่งวงกลมล้อมต้นไม้ผลคล้ำยฮวงซุ้ย...”

เจริ ญ เติ บ โตประมำณ ๑ ปี ก็ ส ำมำรถตั ด ใบใช้
ประโยชน์ ใ นกำรเป็ น วั ส ดุ ค ลุ ม ดิ น บริเ วณโคน
ยำงพำรำเพื่อรักษำควำมชุ่มชื้น โดยที่เศษใบแฝก
จะไม่เป็นพำหะของโรคและแมลง
กำรปลูกหญ้ำแฝกเพือ่ รักษำควำมชุม่ ชืน้ ในดิน
กระท�ำได้ ๓ วิธีกำร คือ

๔. การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรกั ษ์ความ
ชุ่มชื้นในดิน
เป็นกำรปลูกไม้ผลร่วมกับแถวหญ้ำแฝกใน
ระยะแรกเริ่ม หรือปลูกแฝกสลับกับต้นไม้ที่ต้องกำร
ใช้ประโยชน์ เช่น ในมำเลเซียมีกำรปลูกหญ้ำแฝกเป็น
แถวในระหว่ำงแถวปลูกยำงพำรำ เมื่อต้นหญ้ำแฝก
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- ปลูกหญ้ำแฝกขนำนไปกับแถวของไม้ผล
ประมำณ ๑ เมตร และน� ำ ใบของหญ้ ำ แฝก
มำคลุมโคนต้น เพื่อช่วยรักษำควำมชุ่มชื้นและเพิ่ม
ควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน
- ปลูกแบบครึง่ วงกลมรอบไม้ผล ซึง่ ทรงเรียกว่ำ
“ฮวงซุย้ ” โดยปลูกเป็นครึง่ วงกลมรอบไม้ผลแต่ละต้น
รัศมีจำกโคนต้นไม้ผล ๑.๕๐ - ๒.๐๐ เมตร
- ปลูกแบบครึง่ วงกลมหันหน้ำเข้ำหำแนวลำดชัน
แนวหญ้ ำ แฝกจะดั ก ตะกอนดิ น ที่ จ ะไหลบ่ ำ ลงมำ
เก็บกักไว้ที่โคนต้นไม้
๕. การปลู ก หญ้ า แฝกเพื ่อ ป้ อ งกั น การ
เสียหายของขั้นบันไดดินหรือคันคูรับน�้ารอบเขา
ในพื้นที่ลำดชันมักนิยมปลูกบนขั้นบันไดดิน
หรือมีกำรก่อสร้ำงคันคูดนิ รอบเขำ ซึง่ เป็นกำรลงทุนสูง
กำรป้ อ งกัน กำรเสีย หำยก็โ ดยกำรปลู ก หญ้ ำ แฝก
เป็นแนวในบริเวณขอบขั้นบันไดดิน หรือคันคูดิน

“...คุ ณ สมบั ติ อ ีก อย่ ำ งหนึ่ ง ของหญ้ ำ แฝกก็คื อ แฝกจะเป็ น ตั ว
กักเก็บไนโตรเจนและก�ำจัดสิ่งเป็นพิษ หรือสำรเคมีอื่นๆ ไม่ให้
ไหลลงไปยังแม่น�้ำล�ำคลอง โดยกักให้ไหลลงไปในดินแทน...”

“...กำรปลูกหญ้ำแฝกเป็นแนวรอบๆ อ่ำง จะช่วยรักษำหน้ำดินเหนืออ่ำง ท�ำให้ดินอุดมสมบูรณ์ขึ้น อันจะเป็นกำรช่วยให้ป่ำไม้ในบริเวณ
พื้นที่รับน�้ำสมบูรณ์ขึ้นอย่ำงรวดเร็ว...”
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“...กำรปลูกหญ้ำแฝกควรปลูกทั้งในพื้นที่เพื่อกำรเกษตร ขอบสระหรือแหล่งน�้ำในบริเวณพื้นที่ป่ำไม้ตลอดจนสำมำรถปลูกในบริเวณที่เป็น
ร่องน�้ำ เพื่อกรองตะกอนดินไม่ให้ไหลลงไปสู่แหล่งเก็บน�้ำและรำกหญ้ำซึ่งหนำแน่น จะมีส่วนในกำรเก็บควำมชุ่มชื้นในดินได้...”

เพื่อกักน�้ำและช่วยกระจำยน�้ำไปใช้ในพื้นที่เพำะปลูก
ผลของกำรปลูกหญ้ำแฝกแบบนีจ้ ะช่วยดักตะกอนและ
สำมำรถชะลอควำมเร็วของน�้ำให้ลดลงด้วย
๗. การปลูกหญ้าแฝกในการป้องกันตะกอน
ดินทับถมลงสูค่ ลองส่งน�้า ระบายน�้า และอ่างเก็บน�้า
ในไร่นา ตลอดจนปลูกรอบสระเพื่อกรองตะกอนดิน

๖. การปลูกเพื่อควบคุมร่องน�้า
โดยกำรน�ำหญ้ำแฝกไปปลูกในร่องน�ำ้ ด้วยกำร
ขุ ด หลุม ปลูก ขวำงร่ อ งน�้ ำ เป็ น แนวตรงหรื อ แนวหั ว
ลูกศรย้อนทำงกับทิศทำงไหล ในลักษณะตัว V คว�่ำ
ซึง่ ทรงเรียกว่ำ “บัง้ จ่ำ” เพือ่ ควบคุมกำรเกิดร่องน�ำ้ แบบลึก
หรือกำรปลูกในร่องน�้ำล้น โดยปลูกตำมแนวระดับ

“...ให้ด�ำเนินกำรปลูกหญ้ำแฝก ซึ่งจะช่วยทั้งกำรอนุรักษ์ดินและน�้ำโดยรำกของหญ้ำแฝกจะอุ้มน�้ำไว้ ซึ่งจะช่วยให้เกิดควำมชุ่มชื้นในดิน
อันจะสำมำรถปลูกพืชอื่น เช่น ข้ำวโพด หรือต้นไม้ยืนต้นอื่นๆ ในบริเวณทีี่ปลูกหญ้ำแฝกได้...”
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๘. การปลูกเพื่อฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม
ด�ำเนินกำรในโครงกำรฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม
เขำชะงุ้ม จังหวัดรำชบุรีและต�ำบลหนองพลับ อ�ำเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ โดยกำรปลูกหญ้ำแฝก
เป็นแถวขวำงควำมลำดเทในดินลูกรังที่เสื่อมโทรม
จำกกำรถูกชะล้ำงของผิวหน้ำดิน จนกระทัง่ เกิดควำม
แห้งแล้งและมีผิวหน้ำดินแข็ง ขำดพืชพรรณธรรมชำติ
ปกคลุ ม กำรปลู ก หญ้ ำ แฝกแบบนี้ จ ะช่ ว ยชะลอ
ควำมเร็ว ของน�้ ำ ไหลบ่ ำ ท� ำ ให้ น�้ ำ ซึ ม ลงดิ น ได้ ลึ ก
เกิดควำมชุ่มชื้น ต้นไม้สำมำรถเจริญเติบโตได้
โดยกำรปลูกหญ้ำแฝกเป็นแถวบริเวณสอง
ข้ำงทำงคลองส่งน�้ำ จะช่วยกันตะกอนดินที่ไหลลงมำ
ซึ่ ง ในส่ ว นของกำรปลูก รอบขอบสระเพื่ อ กรอง
ตะกอนดินนั้น ใช้วิธีกำรปลูกตำมแนวระดับน�้ำสูงสุด
ท่วมถึง ๑ แนว และควรปลูกเพิม่ ขึน้ อีก ๑ - ๒ แนวเหนือ
แนวแรก ซึ่งขึ้นอยู่กับควำมลึกของขอบสระ ในระยะ
แรกควรดูแลปลูกแซมให้แถวหญ้ำแฝกเจริญเติบโต
หนำแน่น เมือ่ น�ำ้ ไหลบ่ำลงมำตะกอนดินจะติดค้ำงอยู่
บนแถวหญ้ำแฝก ส่วนน�ำ้ จะค่อยๆ ไหลซึมลงสระและ
รำกหญ้ำแฝกจะช่วยยึดดินรอบๆ สระ มิให้พงั ทลำยได้
เป็นกำรลดค่ำใช้จ่ำยในกำรขุดลอกสระด้วย

๙. การปลูกในพื้นที่ดินดาน
ด� ำ เนิ น กำรศึ ก ษำที่ ศู น ย์ ศึ ก ษำกำรพั ฒ นำ
ห้วยทรำยฯ ทรำยแข็ง ดินเหนียว หินปูน และแร่ธำตุตำ่ งๆ
รวมตั ว กั น เป็ น แผ่ น แข็ ง คล้ ำ ยหิ น ยำกที่พื ช ชั้ น สู ง
จะเจริญเติบโตได้ เมือ่ ท�ำกำรปลูกหญ้ำแฝกในดินดำน
พบว่ ำ รำกหญ้ ำ แฝกสำมำรถหยั่ ง ลึก ลงไปในเนื้ อ
ดินดำน ท�ำให้ดินแตกร่วนขึ้น ส�ำหรับหน้ำดินจะมี
ควำมชื้นเพิ่มขึ้น ในแนวของหญ้ำแฝกสำมำรถปลูก
พันธุ์ไม้ได้หลำยชนิด เช่น กระถินเทพำ สะเดำ ประดู่
ฯลฯ เมื่อมีกำรปลูกหญ้ำแฝกร่วมกับไม้ผล รำกของ
หญ้ำแฝกสำมำรถหยัง่ ลงในดินดำน เป็นกำรสลำยดิน
ล่วงหน้ำก่อนที่รำกไม้ผลจะหยั่งลึกลงไปถึง
๑๐. การปลูกเพื่อป้องกันการพังทลายของ
ดินบริเวณไหล่ถนน
ด�ำเนินกำรในพื้นที่ดินตัดและดินถมข้ำงทำง
เป็นกำรปลูกเพื่อป้องกันกำรพังทลำยของดินในส่วน
ของไหล่ทำงที่เปิดและไหล่ทำงด้ำนข้ำง โดยปลูก
หญ้ำแฝกเพื่อยึดดินและเบี่ยงเบนทำงน�้ำไหลบริเวณ
ไหล่ ท ำง และปลู ก ขวำงแนวลำดเทเพื่ อ ป้ อ งกั น
กำรพังทลำยและเลื่อนไหลของดิน
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เบื้องล่ำง นอกจำกนี้ตัวของรำกหญ้ำแฝกเอง น่ำจะ
มีประสิทธิภำพในกำรที่จะดูดซับธำตุโลหะหนักและ
สำรเคมีบำงอย่ำงได้ดกี ว่ำพืชชนิดอืน่ ๆ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจำก
ควำมสำมำรถของรำกหญ้ำแฝกในกำรที่หยั่งลึกและ
แผ่กว้ำงได้มำกกว่ำรำกหญ้ำชนิดอื่นๆ

๑๑. การปลูกเพื่อป้องกันการปนเปือ้ นของ
สารพิษในแหล่งน�้า
ในปัจจุบันได้มีกำรใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อกำรเจริญ
เติบโตและเพือ่ กำรเพิม่ ผลผลิตของพืชกันมำกขึน้ โดย
เฉพำะกำรใช้ปุ๋ยไนโตรเจนที่ดินในประเทศเขตร้อน
มักขำดอยู่เสมอๆ นอกจำกนีเ้ กษตรกรและผู้ประกอบ
กำรเกษตรได้มีกำรน�ำสำรเคมีมำใช้ในกำรปลูกพืช
มำกขึน้ สำรไนเตรททีเ่ กิดจำกกำรใส่ปยุ๋ ก็ดี โลหะหนัก
และสำรเคมี ที่ เ ป็ น พิษ อัน เนื่ อ งมำจำกกำรฉีด พ่ น
สำรป้องกันก�ำจัดวัชพืชและศัตรูพืชก็ดี สำรเหล่ำนี้
หำกถูกชะล้ำงลงในแหล่งน�้ำ จะท�ำให้เกิดมลพิษต่อ
สภำพแวดล้ อ ม กำรศึ ก ษำทดลองที่ ศู น ย์ ศึ ก ษำ
กำรพัฒนำห้วยทรำยฯ พิสูจน์ได้วำ่ กอหญ้ำแฝกทีป่ ลูก
เป็นแนวขวำงควำมลำดเทของพื้นที่สำมำรถจะยับยั้ง
และลดกำรสูญเสียหน้ำดินบนพื้นที่ลำดชันได้ระดับ
หนึ่ง ขณะเดียวกันรำกหญ้ำแฝกที่มีกำรแพร่กระจำย
อย่ำงหนำแน่นและหยั่งลึก จะเป็นก�ำแพงกักกั้นดิน
และสำรพิษที่ปะปนมำกับน�้ำ ไม่ให้ไหลลงสู่แหล่งน�้ำ

ประโยชน์อเนกประสงค์อื่นๆ จากหญ้าแฝก
- ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์สิง่ แวดล้อม
และนิเวศวิทยา
โดยกำรปลูกหญ้ำแฝกเป็นแถวขนำนไปตำม
คลองส่งน�้ำ หรือแม่น�้ำล�ำคลอง ซึ่งแถวหญ้ำแฝก
จะช่วยในกำรดักตะกอนดิน และกรองขยะมูลฝอย
ไม่ให้ลงไปสูแ่ ม่นำ�้ ล�ำคลอง ซึง่ จะเป็นสำเหตุให้เกิดกำร
ตืน้ เขินและน�ำ้ เน่ำเสีย กำรปลูกหญ้ำแฝกจะช่วยให้นำ�้
ในแหล่งน�้ำมีควำมสะอำดยิ่งขึ้น
- ใบและต้นหญ้าแฝกเป็นอาหารสัตว์
และท�าปุ๋ยหมัก
ใบของหญ้ำแฝกเป็นอำหำรสัตว์ได้ พบว่ำ
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จำกแหล่งพันธุก์ �ำแพงเพชร ๒ มีคณ
ุ ค่ำทำงอำหำรสัตว์
ดีกว่ำพันธุ์อ่ืนๆ ทั้งปริมำณโปรตีนหยำบ วัตถุแห้ง
ที่ย่อยได้ค่ำ NDS และแร่ธำตุต่ำงๆ ส่วนหญ้ำแฝกที่มี
อำยุกำรตัด ๔ สัปดำห์ มีควำมเหมำะสมที่สุดทั้งด้ำน
กำรให้ผลผลิตและคุณค่ำทำงอำหำรสัตว์ นอกจำกนี้
ยัง พบว่ ำ ใบอ่ อ นของหญ้ ำ แฝกสำมำรถน� ำ มำบด
เลี้ยงปลำและเป็นอำหำรสัตว์ได้ แต่ใบแก่ใช้ไม่ได้ผล
เนื่องจำกมีคุณค่ำทำงอำหำรสัตว์น้อยกว่ำหญ้ำชนิด
อื่นๆ มีควำมสำกคำย นอกจำกนั้นต้นและใบของ
หญ้ำแฝกน�ำมำท�ำปุ๋ยหมัก ภำยใน ๖๐ - ๑๒๐ วัน
สภำพของต้ น และใบแฝกจะมี ก ำรย่ อ ยสลำยเป็ น
ปุ๋ยหมักอย่ำงสมบูรณ์ มีปริมำณธำตุอำหำรที่ส�ำคัญ
ให้สำรปรับปรุงบ�ำรุงดินอีกด้วย

- ป ลู ก ห ญ ้ า แ ฝ ก เ พื ่อ ใช้ป ร ะ โ ย ช น ์
มุงหลังคาและอื่นๆ ในบ้าน
โดยกำรใช้ใบที่แห้งแล้วมำสำนเรียงกัน
เป็นตับ เพือ่ ท�ำเป็นหลังคำบ้ำนเรือน ทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจ
หลังคำร้ำนค้ำ เป็นต้น ตับหลังคำที่ท�ำจำกหญ้ำแฝก
สำมำรถผลิตจ�ำหน่ำยได้ ส่วนรำกที่มีควำมหอมนั้น
คนไทยรุ่นเก่ำเคยน�ำมำแขวนในตู้เสื้อผ้ำ ท�ำให้มี
กลิ่นหอม และช่วยไล่แมลงที่จะท�ำลำยเสื้อผ้ำได้
- หญ้าแฝกใช้ทา� สมุนไพรและน�้าหอมได้
มีสรรพคุณช่วยขับลมในล�ำไส้ แก้อำกำร
ท้องอืดเฟ้อ และแก้ไข้ได้ ส่วนรำกสำมำรถน�ำมำสกัด
ท�ำน�้ำมันที่มีประโยชน์และคุณค่ำทำงกำรค้ำได้ เช่น
ฝรั่งเศสผลิตน�้ำหอมจำกรำกหญ้ำแฝก ชื่อ “Vetiver”
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“จึ ง นั บ ได้ ว ่ ำ คุ ณ ค่ ำ ของหญ้ ำ แฝกนั ้น
มีมำกมำยหลำยประกำร”
จำกกำรด�ำเนินงำนที่ทุกหน่วยงำนได้ร่วมมือ
กันให้เป็นไปตำมพระรำชด�ำริ ท�ำให้กำรศึกษำและ
กำรปฏิบัติได้ผลอย่ำงชัดเจน จนเป็นที่ยอมรับจำก
ธนำคำรโลกว่ำ “ประเทศไทยท�ำได้ผลอย่ำงเต็มที่
และมีประสิทธิภำพยอดเยี่ยม”
เมื่ อ วั น ที่ ๒๕ กุม ภำพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๓๖
International Erosion Control Association (IECA)
ได้มีมติถวำยรำงวัล The International Erosion Control
Association’s International Merit Award แด่พระบำท
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ในฐำนะที่ทรงเป็นแบบอย่ำง
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“...กำรปลูกหญ้ำแฝกบนพื้นที่ภูเขำ ให้ปลูกตำมแนวขวำงของควำมลำดชันและในร่องน�้ำของภูเขำ เพื่อป้องกันกำรพังทลำยของหน้ำดิน
และช่วยเก็บควำมชื้นในดินไว้ด้วย...”
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“...ให้เร่งด�ำเนินกำรปลูกหญ้ำแฝกให้ครอบคลุมทัว่ ประเทศ ภำยใน ๒ ปี ถึงแม้กำร
ด�ำเนินงำนอำจจะสิ้นเปลืองงบประมำณบ้ำงก็ควรได้ด�ำเนินกำร...”

ในกำรน� ำ หญ้ ำ แฝกมำใช้ ใ นกำรอนุ รั ก ษ์ ดิ น และ
น�้ ำ และเมื่ อ วั น ที่ ๓๐ ตุ ล ำคม พ.ศ. ๒๕๓๖
ผู้เชี่ยวชำญเรื่องหญ้ำแฝกเพื่อกำรอนุรักษ์ดินและ
น�้ ำ แห่ ง ธนำคำรโลกได้ น� ำ คณะเข้ ำ เฝ้ ำ ทู ล ละออง
ธุลีพระบำททูลเกล้ำทูลกระหม่อมถวำยแผ่นเกียรติ
บัตรเป็นภำพรำกหญ้ำแฝกชุบส�ำริด ซึ่งเป็นรำงวัล
สดุดีพระเกียรติคุณ (Award of Recognition) ในฐำนะ
ทีท่ รงมุง่ มัน่ ในกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้หญ้ำแฝก
ในกำรอนุรักษ์ดนิ และน�ำ้ และผลกำรด�ำเนินงำนหญ้ำ
แฝกในประเทศไทยได้รับกำรตีพมิ พ์เผยแพร่ไปทัว่ โลก
ควำมอุดมสมบูรณ์ของพื้นแผ่นดินที่เพิ่มขึ้นนี้
นับได้วำ่ เป็นเพรำะพระวิรยิ อุตสำหะ และพระปรีชำญำณ
อันยำวไกลขององค์พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั ทีท่ รง
ศึกษำวิเครำะห์ ตลอดจนคำดกำรณ์ด้ำนกำรอนุรักษ์
สิง่ แวดล้อม และทรัพยำกรธรรมชำติของประเทศไทย
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ควำมมั่ ง คั่ ง สมบู ร ณ์ พู น สุข ของประชำชน
ทั้งหลำยทั่วหน้ำกัน
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ทฤษฎีว่าด้วย

การพัฒนาทรัพยากรแหล่งน�้าในบรรยากาศ

“ฝนหลวง”

น่ ำ จะมี ส ำเหตุ เ กิด ขึ้ น จำกกำรผัน แปรและคลำด
เคลื่อนของฤดูกำลตำมธรรมชำติ อีกทั้งกำรตัดไม้
ท�ำลำยป่ำอำจจะเป็นอีกสำเหตุหนึ่งที่ท�ำให้สภำพ
แวดล้อมมีกำรเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ท� ำ ให้ ส ภำพอำกำศจำกพื้ น ดิ น ถึ ง ระดั บ ฐำนเมฆ
ไม่ เ อื้ อ อ� ำ นวยต่ อ กำรกลั่น ตั ว ของไอน�้ ำ ที่ จ ะก่ อ ตั ว
เกิดเป็นเมฆ และท�ำให้ยำกต่อกำรเหนีย่ วน�ำให้ฝนตก
ลงสู่พื้นดิน จึงมีฝนตกน้อยกว่ำปกติหรือไม่ตกเลย

แนวพระราชด�าริ
ในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ ในโอกำสที่พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยูห่ วั เสด็จพระรำชด�ำเนินโดยพระรำชพำหนะ
เครือ่ งบินพระทีน่ งั่ เพือ่ ทรงเยีย่ มเยียนทุกข์สุขของพสก
นิกรในภำคตะวันออกเฉียงเหนือย่ำนบริเวณเทือก
เขำภูพำน ทรงพบเห็นว่ำภำวะแห้งแล้งได้ทวีควำมถี่
และมี แ นวโน้ ม ว่ ำ จะรุ น แรงยิ่ ง ขึ้ น เป็ น ล� ำ ดั บ นั้ น
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“...ทรงพบว่ำปัญหำภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วงท�ำให้รำษฎรเดือดร้อน และเป็นสิ่งที่พระองค์ต้องหำทำงแก้ไข...”

ทรงสังเกตว่ำมีเมฆปริมำณมำกปกคลุมเหนือ
พื้นที่ระหว่ำงเส้นทำงบิน แต่ไม่สำมำรถก่อรวมตัว
จนเกิดเป็นฝนตกได้ เป็นเหตุให้เกิดสภำวะฝนทิง้ ช่วงเป็น
ระยะเวลำยำวนำน ทั้งๆ ที่เป็นช่วงฤดูมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ ซึ่งเป็นฤดูฝน
เกิดสภำพควำมแห้งแล้งทั่วพื้นที่ ทั้งๆ ที่
ท้องฟ้ำมีเมฆมำก
คือ “จุดประกายข้อสังเกต” ของพระบำท
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ในขณะที่พระองค์ท่ำนได้เสด็จ
พระรำชด�ำเนินไปทรงเยีย่ มประชำชน และทอดพระเนตร
เห็นแต่ควำมแห้งแล้งเกิดขึ้นทั่วไป ทั้งๆ ที่ท้องฟ้ำ
มี เ มฆปกคลุม อยู่ นอกจำกนี้ ไ ด้ ท รงพบเห็ น
ท้องถิน่ หลำยแห่งประสบปัญหำพืน้ ดินแห้งแล้ง หรือกำร

ขำดแคลนน�้ำเพื่อกำรอุปโภค บริโภค และท�ำกำร
เกษตร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในฤดูเพำะปลูก เกษตรกร
มักจะประสบควำมเดือดร้อนทุกข์ยำกมำก เนื่องจำก
บำงครั้งเกิดภำวะฝนทิ้งช่วงในระยะวิกฤติของพืชผล
กล่ำ วคือ หำกขำดน�้ำในระยะดังกล่ำ วนี้จะท�ำให้
ผลผลิตต�่ำหรืออำจไม่มีผลผลิตให้เลย รวมทั้งอำจ
ท�ำให้ผลผลิตที่มีอยู่เสียหำยได้ กำรเช่นนี้เมื่อเกิด
ภำวะฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วงในครำใดของแต่ละปี จึง
สร้ำงควำมเดือดร้อนอย่ำงสำหัสและก่อให้เกิดควำม
สูญเสียทำงเศรษฐกิจแก่เกษตรกรอย่ำงใหญ่หลวง
นอกจำกนี้ภำวะควำมต้องกำรใช้น�้ำของประเทศนับ
วันจะทวีปริมำณควำมต้องกำรสูงขึ้นอย่ำงมหำศำล
เพรำะกำรขยำยตัวเจริญเติบโตทำงด้ำนอุตสำหกรรม
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“...มีพระรำชด�ำริในกำรค้นหำลู่ทำงที่จะคิดค้นหำเทคนิค หรือวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ด้ำนกำรดัดแปรสภำพอำกำศ มำช่วยให้เกิดกำรก่อ
และรวมตัวของเมฆให้เกิดฝนได้...”

เกษตรกรรม และกำรเพิ่มขึ้นของประชำกร ซึ่งส่งผล
ให้ ป ริม ำณน�้ ำ ต้ น ทุ น จำกทรัพ ยำกรน�้ ำ ที่ มี อ ยู ่
ไม่เพียงพอ ตัวอย่ำงนี้เห็นได้ชัดคือ...ปริมำณน�้ำใน
เขื่อนภูมิพลลดลงอย่ำงน่ำตกใจ
พระบำทสมเด็ จ พระเจ้ ำ อยู ่ หั ว มี พ ระมหำ
กรุ ณ ำธิ คุ ณ พระรำชทำนสัม ภำษณ์ เ กี่ ย วกั บ
ฝนหลวงแก่ข้ำรำชกำรส�ำนักงำน กปร. ประกอบด้วย
นำยสุเมธ ตันติเวชกุล นำยมนูญ มุกข์ประดิษฐ์ และ
นำยพิมลศักดิ์ สุวรรณทัต เมื่อวันที่ ๑๗ มีนำคม
๒๕๒๙ ณ พระต�ำหนักจิตรลดำรโหฐำน
“...เรื่องฝนเทียมนี้เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๘
แต่ยังไม่ได้ท�ำอะไรมำกมำย เพรำะว่ำไปภำค
อีสำนตอนนั้นหน้ำแล้งเดือนพฤศจิกำยน ที่ไปมี

เมฆมำก อีสำนก็แล้ง ก็เลยมีควำมคิด ๒ อย่ำง
ต้องท�ำ check dam…ตอนนั้นเกิดควำมคิดจำก
นครพนม ผ่ำนสกลนคร ข้ำมไปกำฬสินธุ์ ลงไป
สหัสขันธ์ ที่เดี๋ยวนี้เป็นอ�ำเภอ สมเด็จ...ไปจอด
ที่นั่นไปเยี่ยมรำษฎรมันแล้ง มีฝุ่น...”
“...แต่มำเงยดูท้องฟ้ำ มีเมฆ ท�ำไมมีเมฆ
อย่ำงนีท้ �ำไมจะดึงเมฆนี่ให้ลงมำได้ ก็เคยได้ยิน
เรื่องท�ำฝนก็มำปรำรภกับคุณเทพฤทธิ์ ฝนท�ำได้
มี มีหนังสือ เคยอ่ำนหนังสือท�ำได้...”
นั บ เป็ น ต้ น ก� ำ เนิ ด แห่ ง พระรำชด� ำ ริ “ฝน
หลวง” ที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงค้นพบ
ด้วยพระองค์เอง...อย่ำงแท้จริง
ด้วยสำยพระเนตรที่ยำวไกล และทรงควำม
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อัจฉริยะของพระองค์ทำ่ นทีป่ ระกอบด้วยคุณลักษณะ
ของนักวิทยำศำสตร์ จึงทรงสังเกต วิเครำะห์ข้อมูล
ในขั้ น ต้ น แล้ ว จึ ง ได้ มี พ ระรำชด� ำ ริค รั้ง แรก ในปี
พ.ศ. ๒๔๙๘ แก่ ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล ว่ำจะทรง
ค้นหำวิธีกำรที่จะท�ำให้เกิด “ฝนตกนอกเหนือจำก
ที่จะได้รับจำกธรรมชำติ” โดยกำรน�ำเทคโนโลยี
สมัย ใหม่ ม ำประยุก ต์ กบั ทรัพ ยำกรที่มีอ ยู่ ใ ห้ เ กิด มี
ศักยภำพของกำรเป็นฝนให้ได้
ทรงเชื ่อ มั ่น ในพระรำชหฤทั ย ว่ ำ ด้ ว ย
ลักษณะภูมิอำกำศและภูมิประเทศของบ้ำนเรำ
จะสำมำรถด�ำเนินกำรให้บังเกิดผลส�ำเร็จได้อย่ำง
แน่นอน
เนือ่ งจำก “น�ำ้ ” เป็นสิง่ ทีไ่ ด้รับกำรกล่ำวขวัญถึง
ตลอดเวลำในสังคมไทยที่ก�ำลังได้รับผลกระทบอย่ำง
รุนแรงอันเนื่องมำจำกขำดแคลนน�้ำอยู่ในขณะนั้น
เป็ น เพราะน� ้า คื อ ปั จ จั ย ขัน้ พื ้น ฐานที ่
ส�าคัญในการด�ารงชีพของมนุษย์และพืชพรรณ
ธัญญาหารตลอดจนสิงสาราสัตว์ท้งั หลายทั้งปวง
กำรขำดแคลนน�้ำจึงมิได้มีผลโดยตรงแค่เพียง
ควำมเป็นอยู่ของประชำชนเท่ำนั้น แต่ยังได้ก้ำวล่วง
ไปถึง กำรพัฒ นำเศรษฐกิจ และสัง คมของประเทศ
โดยส่วนรวมอีกด้วย และถึงขนำดที่พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัวมีพระรำชด�ำรัสว่ำ “น�้ำ คือ ชีวิต”
แม้วำ่ ประเทศไทยเรำได้พยำยำมอย่ำงสุดก�ำลัง
ที่ จ ะท� ำ กำรแก้ ไ ขปั ญ หำดั ง กล่ ำ วด้ ว ยกำรพัฒ นำ
ทรัพยำกรแหล่งน�้ำของชำติทุกประเภทที่มีอยู่
ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่ำแหล่งทรัพยำกรน�้ำของ
ประเทศที่มีอยู่ในปัจจุบัน ยังอยู่ห่ำงจำกระดับควำม
เพีย งพอของควำมต้ อ งกำรใช้ น�้ำของประชำกรใน
ประเทศเป็นอย่ำงมำก อีกทั้งยังมีพ้ืนที่เกษตรกรรม
ที่ต้องพึ่งพำน�้ำฝนเป็นหลักใหญ่อยู่อีกถึง ๘๒.๖%
ดังนั้น จึงทรงคำดกำรณ์ว่ำ ก่อนที่จะถึงสภำพ
ที่ สุ ด วิ สั ย หรื อ ยำกเกิน กว่ ำ จะแก้ ไ ขได้ นั้ น ควรจะมี

“...ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เริ่มด�ำเนินกำรทดลองปฏิบัติกำรฝนหลวงเป็นครั้งแรก และ
พัฒนำกรรมวิธีโดยอำศัยผลกำรทดลอง และกำรสังเกตกำรณ์โดยมุ่งหวังผล
ให้เกิดฝนตกเป็นส�ำคัญ...”

มำตรกำรหนึ่งที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหำดังกล่ำว
ได้ จึงพระรำชทำนพระรำชด�ำริในปี พ.ศ. ๒๔๙๙
แก่ ม.ล.เดช สนิทวงศ์ ว่ำ “น่ำจะมีลู่ทำงที่จะคิด
ค้นหำเทคนิคหรือวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ด้ำน
กำรดัดแปรสภำพอำกำศมำช่วยให้เกิดกำรก่อ
และรวมตัวของเมฆให้เกิด “ฝน” ได้”
กำรรับสนองพระรำชด�ำริได้ด�ำเนินกำรอย่ำง
จริงจังจำกควำมร่วมมือกันระหว่ำง ม.ล.เดช สนิทวงศ์
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ม.จ.จักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ และ ม.ร.ว.เทพฤทธิ์
เทวกุล ในอัน ที่ จ ะศึ ก ษำและน� ำ วิ ธีก ำรท� ำ ฝน
อย่ำงในต่ำงประเทศมำประยุกต์ใช้กับสภำพอำกำศ
ของเมืองไทย
“ฝนหลวง” หรือ “ฝนเทียม” จึงมีก�ำเนิดขึ้น
จำกกำรสนองพระรำชด�ำริ โดยประยุกต์ใช้จำกผล
กำรวิ จั ย ค้ น คว้ ำ ทำงวิ ช ำกำรด้ ำ นท� ำ ฝนเที ย มของ
ประเทศต่ำงๆ เช่น สหรัฐอเมริกำ ออสเตรเลีย และ
อิสรำเอล ภำยใต้กำรพระรำชทำนข้อแนะน�ำจำกองค์
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั อย่ำงใกล้ชดิ พร้อมกันนี้
ได้มีกำรจัดตั้งส่วนรำชกำร “ส�านักงานปฏิบัติการ
ฝนหลวง” ขึ้น รับผิดชอบกำรด�ำเนินกำรฝนหลวง
ในระยะเวลำต่อมำจนถึงปัจจุบัน
ใ น ร ะ ย ะ แ ร ก ข อ ง ก ำ ร ด� ำ เ นิ น ก ำ ร ต ำ ม
พระรำชด�ำรินี้ ข้อมูล หรือหลักฐำนที่น�ำมำทดลอง
พิสูจน์ยืนยันผลนัน้ ยังมีนอ้ ยมำก และขำดควำมเชือ่ ถือ
ทำงวิชำกำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในประเทศไทยเรำ
ยัง ไม่ มี นั ก วิ ช ำกำรด้ ำ นกำรดั ด แปรสภำพอำกำศ
หรือนักวิชำกำรท�ำฝนอยู่เลย ดังนั้น ในช่วงเริ่มต้น
ของกำรทดลองปฏิบัติกำรฝนหลวง พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ ำ อยู่ หั ว จึ ง ได้ ท รงติ ด ตำมผล วำงแผนกำร
ทดลองปฏิ บ ัติ ก ำร โดยทรงสัง เกตจำกรำยงำน
แทบทุกครั้งอย่ำงใกล้ชิด
วันที่ ๒๐ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๑๒ นับเป็น
ประวัติศำสตร์แห่งกำรท�ำฝนหลวงของประเทศไทย
เพรำะเป็นวันปฐมฤกษ์ในกำรปฏิบัติกำรทดลองท�ำ
ฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้ำเหนือภำคพื้นดิน บริเวณ
วนอุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่ อ�ำเภอปำกช่อง จังหวัด
นครรำชสีมำ โดยกำรใช้น�้ำแข็งแห้ง (dry-ice) โปรยที่
ยอดของกลุ่มก้อนเมฆ ปรำกฏว่ำหลังกำรปฏิบัติกำร
ประมำณ ๑๕ นำที ก้อนเมฆในบริเวณนั้นเกิดมีกำร
รวมตัวกันอย่ำงหนำแน่นจนเห็นได้ชัด สังเกตได้จำก
สีของฐำนเมฆได้เปลี่ยนจำกสีขำวเป็นสีเทำเข้ม ซึ่ง

ผลกำรทดลองเป็นทีน่ ำ่ พอใจ เพียงแต่ยงั ไม่อำจควบคุม
ให้ฝนตกในบริเวณที่ต้องกำรได้
ต่ อ มำพระบำทสมเด็ จ พระเจ้ ำ อยู ่ หั ว ได้
พระรำชทำนค� ำ แนะน� ำ เพิ่ ม เติ ม ตลอดเวลำอย่ ำ ง
ต่อเนื่อง อำทิ กำรเปลี่ยนที่ทดลองไปยังจุดแห้งแล้ง
อื่นๆ เช่น ที่อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี เป็นต้น
จะเห็นได้ว่ำกำรปฏิบัติงำนฝนหลวงเมื่อตอน
เริ่ ม ต้ น ต้ อ งพบกั บ ควำมยำกล�ำ บำกและอุ ป สรรค
มำกมำยนำนำประกำร สิ่งส�ำคัญคือจะต้องมีสภำพ
ดินฟ้ำอำกำศทีเ่ อือ้ อ�ำนวยต่อกำรท�ำฝนทดลอง กล่ำวคือ
จะต้องดูลักษณะเมฆที่มีศักยภำพที่จะเกิดฝนได้ ซึ่ง
เมฆในลั ก ษณะเช่ น นี้ ม องเผิ น ๆ จะคล้ ำ ยขนแกะ
ในท้องฟ้ำ ถ้ำไม่มีก็จ�ำเป็นต้องสร้ำงให้เกิดเมฆขึ้น
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ควำมชืน้ จะต้องอยูใ่ นระดับ ๗๐%
กำรปฏิบตั งิ ำนจึงจะได้ผล แต่ถำ้ ควำมชืน้ ต�ำ่ ลงเท่ำใด
ก็จะยิง่ ได้ผลน้อยลงจนไม่ค้มุ ค่ำ ฉะนัน้ กำรสร้ำงเมฆ
ก็คือกำรสร้ำงควำมชื้นขึ้นในอำกำศนั่นเอง โดยใช้
เคมีภัณฑ์หลำยชนิดซึ่งได้ทดสอบแล้วว่ำได้ผลดีและ
ปลอดภัยต่อชีวิตมนุษย์มำใช้ในกำรท�ำฝนหลวง
จำกพระมหำกรุณ ำธิ คุ ณ แห่ ง องค์ พ ระบำท
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เมื่อมีปัญหำอุปสรรคเกี่ยวกับ
กำรทดลอง จึงโปรดเกล้ำฯ พระรำชทำนค�ำแนะน�ำ
และมี พ ระรำชด� ำ ริเ พิ่ ม เติ ม ในกำรปรั บ ปรุ ง หลำย
ประกำรจนสำมำรถปฏิบัติกำรฝนหลวงได้ดี และทรง
ให้กำรสนับสนุนในด้ำนต่ำงๆ โดยเฉพำะทรงติดตำม
กำรปฏิบัติงำนทดลองอย่ำงใกล้ชิดทุกระยะ และทรง
แนะน�ำฝึกฝนนักวิชำกำรให้สำมำรถวำงแผนปฏิบัติ
กำรอย่ำงเหมำะสมกับสภำพภูมิอำกำศของแต่ละ
ท้องถิ่น บำงครั้งพระองค์ก็ทรงทดลองและควบคุม
บัญชำกำรท�ำฝนหลวงด้วยพระองค์เอง
ก่อนจะท�ำฝนหลวงแต่ละครั้ง จะทรงเตือน
ให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบสภำพอำกำศล่วงหน้ำ เพื่อ
ป้องกันมิให้เกิดควำมเสียหำยแก่พืชผลและทรัพย์สิน
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“...ควำมพร้อมจะท�ำให้เกิดผลส�ำเร็จในกำรปฏิบัติกำรฝนหลวง...”

ที่ต้องกำร เช่น อ่ำงเก็บน�้ำ ห้วย หนอง คลอง บึง หรือ
บริเวณใกล้เคียงที่ก�ำหนดไว้ จึงนับว่ำ “ฝนหลวง”
เป็นควำมส�ำเร็จทีเ่ กิดจำกพระอัจฉริยภำพ และควำม
สนพระรำชหฤทัยอย่ำงจริงจังของพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัวโดยแท้
กำรพัฒนำค้นคว้ำทีเ่ กีย่ วกับฝนหลวงได้พฒ
ั นำ
ก้ำวหน้ำขึ้นเป็นล�ำดับ ทั้งนี้ เพรำะพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยูห่ วั ได้ทรงท�ำกำรทดลองวิจยั ด้วยพระองค์เอง
รวมทัง้ ได้พระรำชทำนทรัพย์สินส่วนพระองค์เป็นค่ำใช้
จ่ำย เพื่อท�ำกำรทดลองปฏิบัติกำรฝนหลวงด้วยพระ

ของรำษฎร ทรงเร่งให้ปฏิบตั กิ ำร เมือ่ สภำพอำกำศอ�ำนวย
เพื่อจะได้ปริมำณน�้ำฝนมำกยิ่งขึ้น กับทรงแนะน�ำให้
ระมัดระวังสำรเคมีทใี่ ช้ปฏิบัตกิ ำรต้องไม่เป็นอันตรำย
ต่อผู้ใช้ด้วย
จนในที่ สุ ด จำกกำรศึ ก ษำวิ จั ย เป็ น กำรส่ ว น
พระองค์ ใ นเรื่อ งเกี่ย วกั บ กระแสและทิ ศ ทำงลม
ในแต่ละพื้นที่แต่ละเวลำมีกำรทดสอบปรับปรุงหลำย
ประกำรจนน�ำไปใช้กำรได้ดี จนสำมำรถพระรำชทำน
ข้อแนะน�ำให้ดงึ หรือสร้ำงเมฆได้ ทัง้ ยังสำมำรถบังคับ
เปลี่ยนทิศทำงของเมฆให้เกิดฝนตกในบริเวณรับน�้ำ
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“...พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวเสด็จพระรำชด�ำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร เพื่อทอดพระเนตร
กำรทดลอง และวิจัยฝนหลวงด้วยพระองค์เอง...”

เมตตำธรรม ระยะเวลำที่ทรงมำนะบำกบั่น อดทน
ด้วยพระวิรยิ อุตสำหะนับถึงวันนีเ้ ป็นเวลำเกือบ ๓๐ ปี
ในที่สุดด้วยพระปรีชำสำมำรถและพระอัจฉริยภำพที่ทรงสั่งสมจำกกำรทดลอง สำมำรถท�ำให้
ก�ำหนดบังคับฝนให้ตกลงสู่พ้นื ที่เป้ำหมำยได้ส�ำเร็จ
กลำยเป็ น หลัก แนวทำงให้ นั ก วิ ช ำกำรฝนหลวง
รุ่นปัจจุบัน ได้ท�ำกำรศึกษำวิจัยอย่ำงมีระเบียบและ
เป็นระบบวิทยำศำสตร์ที่แท้จริง

และกำรด�ำเนินกำรปรับปรุงวิธีกำรท�ำฝนในแนวทำง
ของกำรออกแบบกำรปฏิ บั ติ ก ำร กำรติ ด ตำม
และประเมิ น ผลที่ มี ล ัก ษณะเป็ น กระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์มำกยิ่งขึ้น ตลอดจนควำมเป็นไปได้
ในกำรใช้ประโยชน์ของเครือ่ งคอมพิวเตอร์ เพือ่ ศึกษำ
รูปแบบของเมฆและกำรปฏิบตั กิ ำรท�ำฝนให้บรรลุตำม
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
๒. ทรงย�้ำถึงบทบำทของกำรดัดแปรสภำพ
อำกำศหรือกำรท�ำฝนว่ำเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญ
อันหนึง่ ในกระบวนกำรจัดกำรทรัพยำกรแหล่งน�ำ้ เช่น
กำรเพิ่มปริมำณน�้ำให้แก่แหล่งเก็บกักน�้ำต่ำงๆ กำร
บรรเทำปัญหำมลภำวะ และกำรเพิ่มปริมำณน�้ำเพื่อ
สำธำรณูปโภค เป็นต้น

พระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้ า อยู ่ ห ัว ถึง กลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นา
โครงการพระราชด� า ริ “ฝนหลวง”
๑. ทรงเน้นถึงควำมจ�ำเป็นในด้ำนพัฒนำกำร
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“ทรงเจิมเครื่องบิน “แอร์ทรัค” เครื่องบินท�ำฝนเทียม ณ สนำมบินบ่อฝ้ำย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษำยน ๒๕๑๕”

ขึ้นสู่เบื้องบนรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนเมฆฝน
ขั้นตอนแรกนี้เป็นขั้นตอนที่เมฆธรรมชำติเริ่ม
ก่อตัวทำงแนวตัง้ กำรท�ำฝนหลวงในขัน้ ตอนนีจ้ งึ มุง่ ใช้
สำรเคมีไปกระตุน้ อำกำศให้เกิดกำรลอยตัวขึน้ สูเ่ บือ้ งบน
เพื่ อ ให้ เ กิ ด กระบวนกำรชั ก น� ำ ไอน�้ ำ หรือ ควำมชื้ น
เข้ำสู่ระดับกำรเกิดเมฆ ระยะเวลำที่เหมำะสมใน
กำรปฏิบตั งิ ำนของขัน้ ตอนแรกนี้ ควรด�ำเนินกำรในช่วง
เช้ำของแต่ละวัน
สำรเคมีที่ใช้ในขั้นตอนนี้ ได้แก่ สำรแคลเซียม
คลอไรด์ สำรแคลเซี ย มคำร์ ไ บด์ สำรแคลเซี ย ม
ออกไซด์ หรือสำรผสมระหว่ำงเกลือแกงกับสำรยูเรีย
หรื อ สำรผสมระหว่ ำ งสำรยูเ รีย กั บ สำรแอมโมเนี ย
ไนเตรท ซึ่งสำรผสมดังกล่ำวนี้ แม้จะมีเปอร์เซ็นต์

๓. ทรงเน้นว่ำ ควำมร่วมมือประสำนงำนอย่ำง
เต็มที่ระหว่ำงหน่วยงำนและส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง
เท่ำนั้น ที่จะเป็นกุญแจส�ำคัญในอันที่จะท�ำให้บรรลุ
ผลตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรได้

ดุจสิ่งมหัศจรรย์... เพาะเมฆและบังคับ
เมฆให้เกิดฝน
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวได้ทรงวิเครำะห์
กรรมวิ ธีที่ จ ะท� ำ กำรผลิต ฝนหลวงว่ ำ มี ขั้ น ตอน
ที่สำมำรถเข้ำใจกันได้ง่ำย ๓ ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ ๑ ก่อกวน
โดยกำรใช้สำรเคมีไปกระตุ้นมวลอำกำศทำง
ด้ำนเหนือลมของพื้นที่เป้ำหมำย ให้เกิดกำรลอยตัว
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พระรำชทำนพระรำชด�ำริว่ำ “...ในแต่ละพื้นที่เป้ำหมำยปฏิบัติกำรให้พิจำรณำก�ำหนดเลือกพื้นที่ปฏิบัติกำรที่มีสภำพแวดล้อมเหมำะสม
ต่อกำรตกของฝนมำกที่สุด เป็นเป้ำหมำยหลัก...”
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“...วิธีกำรท�ำฝน คือ ท�ำให้ก้อนหรือกลุ่มเมฆรวมตัวกันหนำแน่น (Fatten) แล้วก็บังคับให้เกิดฝนตกลง (Attack)...”

ต่อกำรเจริญเติบโตของเมฆทำงด้ำนเหนือลมของพืน้ ที่
เป้ำหมำยอีกด้วย
เมือ่ เมฆเริม่ เกิดมีกำรก่อรวมตัวและเจริญเติบโต
ทำงตั้งแล้ว จึงใช้สำรเคมีที่ให้ปฏิกิริยำคำยควำมร้อน

ควำมชื้นสัมพัทธ์ต�่ำก็ตำม แต่ก็สำมำรถดูดซับไอน�้ำ
จำกมวลอำกำศได้ อ ัน เป็ น กำรกระตุ ้ น กลไกของ
กระบวนกำรกลัน่ ตัวของไอน�ำ้ ในมวลอำกำศ อีกทัง้ ยัง
เสริมสร้ำงให้เกิดสภำพแวดล้อมโดยรอบที่เหมำะสม
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กำรวำงแผนปฏิ บั ติ ก ำรฝนหลวงในขั้ น แรก
นี้ก่อนด�ำเนินกำรจะต้องท�ำกำรศึกษำข้อมูลสภำพ
อำกำศ และก�ำ หนดพื้ น ที่ เ ป้ ำ หมำยในแต่ ล ะวั น
โดยใช้ทิศทำงและควำมเร็วของลมเป็นตัวก�ำหนด
บริเวณหรือแนวพิกัดที่จะโปรยสำรเคมี
อุณหภูมิและควำมชื้นของบรรยำกำศ แต่ละ
ระดับจะถูกน�ำมำค�ำนวณและวิเครำะห์ตำมวิชำกำร
ทำงอุตุนิยมวิทยำ เพื่อหำสำเหตุที่ขัดขวำงกำรก่อตัว
ของเมฆที่อำจเกิดขึ้นระหว่ำงด�ำเนินกำร เช่น
- ปริมำณควำมชื้นที่ต�่ำเกินไป
- อำกำศเกินภำวะสมดุล
- ระดับที่ควำมชื้นอิ่มตัว
- ระดับที่เมฆฝนเริ่มก่อตัว
- ระดั บ ที่ ห ยุ ด ยั้ง กำรเจริญ เติ บ โตของ
ยอดเมฆ
ข้อมูลอื่นๆ ที่ต้องน�ำมำพิจำรณำประกอบ
ด้วย คือ
- สภำพภูมิประเทศ เช่น แนวเขำ ป่ำไม้
แหล่งควำมชื้น ฯลฯ
- ลักษณะของเมฆที่สังเกตเห็น
- ข้อมูล แผนทีท่ ำงอำกำศ พำยุโซนร้อนและ
เหตุอื่นๆ ที่อำจจะมีอิทธิพลต่อสภำพอำกำศในพื้นที่
เป้ำหมำย
ทั้งหมดของข้อมูลและสำเหตุต่ำงๆ นี้ มีควำม
ส�ำคัญต่อกำรก�ำหนดชนิดและปริมำณของสำรเคมีที่
จะน�ำมำใช้ในกำรท�ำฝนหลวง ซึ่งจะต้องกระท�ำด้วย
ควำมช�ำนำญควบคู่ไปกับกำรค�ำนึงถึงระดับควำมสูง
ผนวกกับอัตรำกำรโปรยสำรเคมี รวมถึงลักษณะของ
แนวโปรยสำรเคมีด้วย
หำกแต่ละวันมีลักษณะข้อมูลที่แตกต่ำงกัน
ออกไป ก็ย่อมท�ำให้ต้องมีกำรปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติ
งำนแต่ละครั้งด้วย

โปรยเป็นวงกลมหรือเป็นแนว ถัดมำทำงใต้ลมเป็น
ระยะทำงสั้นๆ เข้ ำสู่ก้อนเมฆ เพื่อกระตุ้นให้เกิด
ก้อนเมฆเป็นกลุ่มแกนร่วมในบริเวณพื้นที่ปฏิบตั ิกำร
ส�ำ หรับ ใช้ เ ป็ น แกนกลำงในกำรสร้ ำ งกลุ่ ม เมฆฝน
ในระยะต่อมำ
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“...พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงศึกษำวิจัยเป็นกำรส่วนพระองค์ในเรื่องเกี่ยวกับกระแสลมและทิศทำงลมในแต่ละพื้นที่ แต่ละเวลำ
จนทรงสำมำรถพระรำชทำนข้อแนะน�ำให้ดึงหรือสร้ำงเมฆ ทั้งยังบังคับเปลี่ยนทิศทำงของเมฆให้เกิดฝนตกในบริเวณรับน�้ำที่ต้องกำร...”

ผสมผสำนกลยุทธ์ในเชิงศิลปะแห่งกำรท�ำฝนหลวง
ควบคูไ่ ปพร้อมกัน เพือ่ ตัดสินใจโปรยสำรเคมีฝนหลวง
ที่ทรงค้นคว้ำขึ้นมำ โดยไม่มีสำรอันเป็นพิษต่อมนุษย์
และสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนที่ ๒ เลี้ยงให้อ้วน
เป็ น ขั้ น ตอนส�ำ คั ญ มำกในกำรปฏิ บั ติ ก ำร
ฝนหลวง เนื่องจำกเป็นระยะที่เมฆก�ำลังก่อตัวเจริญ
เติบโตจึงใช้ควำมรู้ทำงเทคโนโลยีและประสบกำรณ์
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หรืออ้วนขึน้ และป้องกันมิให้กอ้ นเมฆสลำยตัวให้จงได้
กำรวำงแผนปฏิ บั ติ ก ำรในขั้ น ตอนนี้ จ� ำ ต้ อ ง
อำศัยข้อมูล และควำมต่อเนื่องจำกขั้นตอนที่หนึ่ง
ประกอบกำรพิ จ ำรณำด้ ว ย กำรสัง เกตถึ ง ควำม
เปลี่ยนแปลงของสภำพเมฆที่เกิดขึ้น จึงกล่ำวได้ว่ำ
ขั้นตอนนี้กำรวำงแผนปฏิบัติกำรอย่ำงต่อเนื่องตลอด
เวลำให้ทันต่อควำมเปลี่ยนแปลงของเมฆที่เกิดขึ้น
มีควำมส�ำคัญยิ่ง
สำรเคมีที่ใช้ในขั้นตอนนี้มักได้แก่ เกลือแกง
สำรประกอบสูต ร ท. ๑ (เป็ น สำรละลำยเข้ ม ข้ น
ที่ได้จำกกระบวนกำรอิเล็กโตรไลซิส ซึ่งเป็นผลงำน
ค้ น คว้ ำ ของ ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล ) สำรยู เ รี ย
สำรแอมโมเนียไนเตรท น�ำ้ แข็งแห้ง และบำงครัง้ อำจใช้
สำรแคลเซียมคลอไรด์รว่ มด้วย โดยพิจำรณำลักษณะ
กำรเติ บ โตของเมฆ บริเ วณเมฆ และกำรเกิด ฝน
ในวันนั้นๆ เป็นหลัก
ขั้นตอนที่ ๓ โจมตี
เมื่ อ กลุ ่ ม เมฆฝนมี ค วำมหนำแน่ น มำกพอ
ที่จะสำมำรถตกเป็นฝนได้ โดยภำยในกลุ่มเมฆจะมี
เม็ดน�ำ้ ขนำดใหญ่มำกมำย สังเกตได้ถำ้ หำกเครือ่ งบิน
เข้ำไปในกลุ่มเมฆฝนนี้แล้ว จะมีเม็ดน�้ำเกำะตำมปีก
และกระจังหน้ำของเครือ่ งบิน ดังนัน้ ขัน้ ตอนสุดท้ำยจึง
มีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่งยวดเพรำะจะต้องอำศัยควำม
ช�ำนำญและประสบกำรณ์เป็นอย่ำงมำก เหนือสิง่ อืน่ ใด
ต้ อ งรู ้ จั ก ใช้ เ ทคนิ ค ในกำรท� ำ ฝนหลวงซึ่ ง พระองค์
ท่ ำ นทรงให้ ข ้ อ คิ ด ว่ ำ จะต้ องพิ จำรณำจุ ด มุ่ ง หมำย
ของกำรท�ำฝนหลวงด้วยว่ำ ในกำรท�ำฝนหลวงของ
แต่ละพืน้ ทีน่ นั้ ต้องตอบสนองควำมต้องกำรอันแท้จริง
ของรำษฎรใน ๒ ประเด็น คือ เพื่อเพิ่มปริมำณ
ฝนตกให้กับพื้นที่ (Rain Enhancement) และเพื่อให้
เกิดกำรกระจำยกำรตกของฝน (Rain Distribution)
ซึ่ ง ทั้ ง ๒ วั ต ถุป ระสงค์ นี้ ไ ด้ เ ป็ น แนวทำงในกำร

กำรปฏิบตั งิ ำนต้องพิจำรณำอย่ำงถ่องแท้วำ่ จะ
ใช้สำรเคมีชนิดใดและอัตรำใดจึงจะเหมำะสมในกำร
ตัดสินใจโปรยสำรเคมีฝนหลวง ณ ที่ใดของกลุ่ม
ก้อนเมฆ เพือ่ ให้สัมฤทธิผลทีจ่ ะท�ำให้กอ้ นเมฆขยำยตัว
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บ�ำบัดทุกข์บำ� รุงสุขของพสกนิกรให้คลำยควำมเดือดร้อน
ยำมขำดแคลนน�้ำเรื่อยมำตรำบเท่ำทุกวันนี้ เพรำะ
ควำมต้องกำรน�้ำของมนุษยชำตินับวันแต่จะทวีขึ้น
อย่ำงเกินคำด สืบเนื่องมำจำกผลกระทบที่เกิดจำก
ปฏิกิริยำเรือนกระจกของโลก (Green House Effect)
ท�ำให้ฝนไม่ตกต้องตำมฤดูกำลดังเช่นเคยในอดีต

ปำทังก้ำ เหล่ำนี้เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่ได้รับควำมส�ำเร็จ
อย่ำงดีเยี่ยมตลอดมำ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงได้รับควำม
ร่วมมือจำกเหล่ำพสกนิกรทัว่ ประเทศทีเ่ ห็นคุณค่ำของ
ฝนหลวง ดังจะเห็นได้จำกกำรที่ประชำชนในหลำย
จั ง หวั ด ได้ ร ่ ว มกั น ทู ล เกล้ ำ ทู ล กระหม่ อ มถวำยเงิ น
โดยเสด็จพระรำชกุศลในกำรจัดซื้อเครื่องบินส�ำหรับ
ท�ำฝนหลวงเป็นจ�ำนวนมำก เช่น
เครือ่ งบินแอร์ทรัคซึง่ รำษฎรจังหวัดกำญจนบุรี
ได้ร่วมกันจัดซื้อเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ นับเป็นเครื่องแรก
ทีไ่ ด้นำ� ขึน้ น้อมเกล้ำฯ ถวำยเพือ่ ใช้ในกิจกรรมค้นคว้ำ
ทดลองปฏิบัติกำร
ต่อมำรำษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ร่วมกันจัด
ซื้อเครื่องบินทัวเรอร์น้อมเกล้ำน้อมกระหม่อมถวำย
เพื่ อ ใช้ ใ นกำรบิ น อ� ำ นวยกำรทดลองปฏิ บั ติ ก ำร
ฝนหลวงอีกเครื่องหนึ่งด้วย
นอกจำกนี้ยังมีรำษฎรจังหวัดขอนแก่น ชลบุรี
และกำญจนบุรี ได้ร่วมกันจัดซื้อเครื่องบินปอร์ตเตอร์
น้อมเกล้ำฯ ถวำยใช้ในงำนฝนหลวง
ควำมส� ำ คั ญ ในพระองค์ ท ่ ำ นนั้ น เห็ น ได้
ชัดเจน ซึ่งจำกกำรที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
พระรำชทำนพระบรมรำชวโรกำสให้ ผ ู้ ว ่ ำ รำชกำร
จังหวัดจันทบุรี น�ำชำวสวนจังหวัดจันทบุรีเฝ้ ำทูล
ละอองธุลพี ระบำท ทูลเกล้ำทูลกระหม่อมถวำยเงินซึง่
ได้ร่วมกันบริจำคโดยเสด็จพระรำชกุศลในกำรจัดซื้อ
เครือ่ งบินส�ำหรับโครงกำรท�ำฝนเทียม และน้อมเกล้ำฯ
ถวำยผลไม้ ที่ ร อดพ้ น จำกควำมเสี ย หำยอั น เนื่ อ ง
มำจำกภัยแล้ง ณ ศำลำดุสิดำลัย สวนจิตรลดำ เมื่อ
วันที่ ๒๓ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๑๕
ในโอกำสนี้ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวได้
พระรำชทำนพระรำชด�ำรัสแก่คณะชำวสวนจังหวัด
จันทบุรี ควำมว่ำ

ฝนหลวงกับ การบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน
หลังจำกที่ทรงประสบผลส�ำเร็จ และมีกำร
ยอมรับจำกทัง้ ภำยในและต่ำงประเทศแล้วนัน้ ปริมำณ
ควำมต้องกำรฝนหลวงเพือ่ ช่วยพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม และ
กำรขำดแคลนน�ำ้ เพือ่ กำรอุปโภคและบริโภคได้รบั กำร
ร้องเรียนขอควำมช่วยเหลือเพิ่มมำกขึ้น เห็นได้ชัดใน
ช่วงระหว่ำง พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๓๔ มีกำรร้องเรียน
ขอฝนหลวงเฉลีย่ ถึงปีละ ๔๔ จังหวัด ซึง่ ทรงพระเมตตำ
อนุเครำะห์ช่วยเหลือเกษตรกรไทยในกำรบรรเทำ
กำรสูญเสียทำงเศรษฐกิจให้ประสบควำมเสียหำย
น้อยที่สุด นอกจำกนี้ประโยชน์ส�ำคัญที่ควบคู่ไปกับ
กำรปฏิบตั กิ ำรฝนหลวงเพือ่ เกษตรกรรม และกำรอุปโภค
บริโภค ก็คือ เป็นกำรช่วยเพิ่มปริมำณน�้ำต้นทุนให้แก่
อ่ำงและเขือ่ นกักเก็บน�ำ้ เพือ่ กำรชลประทำน และผลิต
กระแสไฟฟ้ำ แหล่งน�้ำและต้นน�้ำล�ำธำรธรรมชำติ
อีก ทั้ ง ยัง เป็ น กำรช่ ว ยท� ำ นุ บ �ำ รุง ป่ำไม้ โดยเฉพำะ
ในช่วงฤดูแล้ง ควำมชุม่ ชืน้ ทีไ่ ด้รับเพิม่ ขึน้ จำกฝนหลวง
จะช่วยลดกำรเกิดไฟป่ำได้เป็นอย่ำงมำก
ฝนหลวงได้ เ ข้ ำ มำมี ส ่ ว นช่ ว ยแก้ ไ ขปั ญ หำ
สิ่งแวดล้อมในกำรบรรเทำมลภำวะที่เกิดขึ้นในบ้ำน
เมืองของเรำหลำยประกำร อำทิ ช่วยแก้ไขปัญหำ
น�้ำเน่ำเสียในแม่น�้ำล�ำคลอง โรคระบำด อหิวำตกโรค
กำรระบำดของศัตรูพืชบำงชนิด เช่น เพลี้ย ตั๊กแตน
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“...เทคนิคกำรงัดเมฆออกจำกยอดเขำและกำรเลี้ยงเมฆให้อ้วน ต้องเรียนรู้เทคนิคกำรน�ำเมฆออกจำกเทือกเขำและยอดเขำสูงซึ่งเป็น
เสมือนโรงงำนสร้ำงเมฆตำมธรรมชำติ โดยไม่ท�ำให้เมฆเหล่ำนั้นสลำยตัวเสียก่อน เพรำะท�ำให้โอกำสเกิดฝนน้อยลง...”

และเมือ่ ท้องทีม่ คี วำมเจริญมัน่ คงแล้ว ประเทศย่อมอยูไ่ ด้
มีทำงที่จะก้ำวหน้ำเพรำะทุกคนร่วมมือกัน ทุกคน
ช่วยซึง่ กันและกัน ทุกคนมีควำมเห็นอย่ำงไรก็แจ้งออกมำ
ผู้ที่ไ ด้รับฟัง ก็ย่อมรับฟังด้วยเหตุผลที่ดี อันเป็น
วิธกี ำรทีจ่ ะอยูใ่ นชีวติ ของประเทศชำติ อันนีเ้ ป็นควำม
ปลืม้ ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ทีเ่ ห็นควำมสำมัคคี ควำมขยันหมัน่ เพียร
ควำมซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ประจั ก ษ์ อ อกมำ ก็ ข อขอบใจ
ทุกท่ำนทุกฝ่ำยที่ได้แสดงว่ำเมืองไทยเรำ วิธีปฏิบัติ...
จะไม่เรียกว่ำวิธกี ำรปกครอง...วิธปี ฏิบตั ิ ทัง้ ในด้ำนชีวติ
ทั้งในด้ำนอำชีพ ตั้งแต่กำรเป็นอยู่ส่วนตัว จนกระทั่ง
ถึงกำรจัดระเบียบกำรทุกขั้นอย่ำงมีเหตุผล มีจิตใจ
เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน เป็นควำมหวังส�ำหรับอนำคต
ของบ้ำนเมืองที่จะท�ำให้เมืองไทยคงอยู่ด้วยควำม
ผำสุก ด้วยควำมมั่นคงไปตลอดกำล...”

“...ท่ำนทัง้ หลำยก็เป็นประจักษ์พยำนว่ำกำรท�ำ
ฝนเทียมได้ชบุ ชีวติ ต้นไม้ซงึ่ มิฉะนัน้ ก็เสียหำยไป ฉะนัน้
จึงเกิดควำมยินดีมำกที่ท่ำนทั้งหลำยได้มำพบกันใน
วันนี้ ได้น�ำเงินมำสมทบในกิจกำรฝนเทียมและได้
น�ำพำผลิตผลซึ่งเป็นประจักษ์พยำนมำให้ ควำมดีใจ
นี้มีหลำยประกำรอย่ำงหนึ่งก็ได้เห็นว่ำท่ำนทั้งหลำย
ได้มคี วำมสุขสบำย อีกอย่ำงหนึง่ ก็ทเี่ ห็นว่ำกิจกำรมีผลดี
และท่ำนทั้งหลำยทรำบดี ก็ขอขอบใจท่ำนทั้งหลำย
ที่ร่วมมือ ทั้งฝ่ำยเจ้ำหน้ำที่ที่ได้ร่วมมือในกิจกำร และ
ก�ำลังช่วยให้ประชำชนมีควำมสุข ควำมเรียบร้อย
ทุ ก ประกำร ตำมหน้ ำ ที่ อั น นี้ น� ำ ควำมปลำบปลื้ ม
แก่ข้ำพเจ้ำอย่ำงมำก ฉะนั้นก็ขอขอบใจท่ำนทัง้ หลำย
ทุกฝ่ำยที่ได้ร่วมมืออย่ำงมีสำมัคคีที่กระชับแน่นแฟ้น
ที่ ส ุด เป็ น ทำงที่ ท� ำ ให้ ท ้ อ งที่ มี ค วำมเจริญ มั่ น คง
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บทบาท “ฝนหลวง” วันนี้
เริ่มจำกแก้ไข “ภัยแล้ง” ก้ำวไปสู่กำรบรรเทำ
“สาธารณภัย” และเพิ่มพูน “เศรษฐกิจ”
“ฝนหลวง” ต้องเข้ำมำรับภำระหน้ำที่ในกำร
บ�ำบัดทุกข์บำ� รุงสุขแก่อำณำประชำรำษฎร์มำกเกินกว่ำ
ที่คำดคิดกันไว้นัก เพรำะ “ฝนหลวง” กลับกลำย
จำกจุดมุ่งหวังที่ในครั้งแรกเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
ที่ ป ระสบภั ย แล้ ง นั้ น ได้ ร ับ กำรร้ อ งขอให้ ข ยำย
กำรบรรเทำควำมเดือดร้อนทีส่ บื เนือ่ งมำจำกกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมและภำวะสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษอีกด้วย
กล่ำวคือ “ฝนหลวง” มีส่วนช่วยเหลือกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยหลำยประกำร
ดังนี้

ด้านการเกษตร
มี ก ำรร้ อ งขอฝนหลวงเพื่อ แก้ ไ ขปั ญ หำ
ขำดแคลนน�ำ้ ในช่วงทีเ่ กิดภำวะฝนแล้ง หรือฝนทิง้ ช่วง
ยำวนำน ซึง่ มีผลกระทบต่อแหล่งผลิตทำงกำรเกษตรที่
ก�ำลังให้ผลผลิต เช่น แถบจังหวัดจันทบุรี หรือเพชรบุรี
และประจวบคีรีขันธ์ เป็นจ�ำนวนมำกหลำยรำย ซึ่งได้
พระรำชทำนควำมช่วยเหลือเสมอมำ
ท�ำฝนหลวงเพื่อเพิ่มปริมำณน�้ำให้กับบริเวณ
พื้นที่ลุ่มรับน�้ำของแม่น�้ำสำยต่ำงๆ ที่มีปริมำณน�้ำ
ต้นทุนลดน้อยลง เช่น แม่น�้ำปิง วัง ยม น่ำน เป็นต้น
โดยเฉพำะในปีที่เกิดวิกฤติขำดแคลนน�้ำที่เขื่อนสิริกิติ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ สำมำรถจัดเก็บน�้ำจำกฝนหลวง
นับตัง้ แต่วนั ที่ ๒๘ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ถึง ๒๘ ตุลำคม
พ.ศ. ๒๕๓๖ อันเป็นวันสุดท้ำยของกำรปฏิบัติงำน
ฝนหลวงในปีนนั้ ได้ถึง ๔,๒๐๔.๑๘ ล้ำนลูกบำศก์เมตร
ในขณะทีก่ อ่ นท�ำฝนหลวงมีนำ�้ เหลือเพียง ๓,๔๙๗.๗๙
ล้ำนลูกบำศก์เมตรเท่ำนั้น

เพื่อการอุปโภค บริโภค
ภำวะควำมต้ อ งกำรน�้ ำ ทั้ ง จำกน�้ ำ ฝนและ
อ่ำงเก็บน�้ำ ห้วย หนอง คลอง บึง เป็นควำมต้องกำร
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“...ติดตำมผลกำรปฏิบัติกำรอย่ำงต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ ด้วยสำยตำ เรดำร์ และกำรประสำนงำนกับองค์กรท้องถิ่น...”

ทีส่ ำมัญของผู้คนอย่ำงยิง่ กำรขำดแคลนน�ำ้ กิน น�ำ้ ใช้
มี ค วำมรุน แรงมำกในภำคตะวั น ออกเฉีย งเหนื อ
เนื่องจำกคุณสมบัติของดินในภูมิภำคนี้เป็นดินร่วน
ปนทรำย ไม่ ส ำมำรถอุ้ ม ซับน�้ำได้ จึง ไม่ ส ำมำรถ

เก็บกักน�้ำได้ดีเท่ำที่ควร

ช่วยในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน�้า
ภำยใต้พื้นดินของภำคอีสำนมีแหล่งหินเกลือ
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เป็นจ�ำนวนมำกและครอบคลุมพืน้ ทีก่ ว้ำงขวำง ดังนัน้
อ่ำงเก็บน�ำ้ ขนำดเล็กและขนำดกลำงทีไ่ ม่มที ำงระบำย
ออก หำกมีปริมำณน�ำ้ เหลือน้อย น�ำ้ จะกร่อยหรือเค็ม
ได้ เพรำะหินเกลือที่อยู่ด้ำนล่ำงเกิดมีกำรละลำยแล้ว
ลอยตัวเคลื่อนที่ขึ้นมำบนผิวดิน

เพิ่มปริมาณน�า้ ในเขือ่ นภูมิพลและ
เขื่อนสิริกิติ์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
บ้ำนเมืองของเรำประสบปัญหำกำรขำดแคลน
พลังงำนไฟฟ้ำขึ้นทุกขณะ เนื่องจำกมีควำมต้องกำร
ใช้ ไ ฟฟ้ ำ ในปริม ำณสู ง มำกจำกกำรขยำยตั ว ทำง
เศรษฐกิจอุตสำหกรรม เมื่อเกิดภำวะวิกฤติระดับน�้ำ
เหนือเขื่อนมีระดับต�่ำมำกจนไม่เพียงพอต่อกำรใช้
พลังงำนน�้ำไม่สำมำรถผลิตกระแสไฟฟ้ำส่งให้ผู้ใช้ได้
อย่ำงทั่วถึงจนถึงขนำดเกรงกันว่ำอำจจ�ำเป็นต้องใช้
มำตรกำรต่ำงๆ ในกำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำกันบ้ำง
เพื่อแก้ไขปัญหำสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น
กำรท�ำฝนหลวงเพือ่ เพิม่ ปริมำณน�ำ้ เหนือเขือ่ น
ภูมิพล ซึ่งเกิดวิกฤติขำดแคลนน�้ำอย่ำงรุนแรงที่สุด
เป็นประวัตกิ ำรณ์ จึงเป็นภำรกิจส�ำคัญยิง่ ทีเ่ ริม่ ด�ำเนิน
กำรเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ถึงวันที่ ๒
พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๓๖ ฝนหลวงได้มีส่วนในกำร
เพิ่มปริมำณน�้ำให้เพียงพอต่อกำรใช้พลังน�้ำเพื่อผลิต
กระแสไฟฟ้ำมิให้กำรพัฒนำด้ำนต่ำงๆ เกิดกำรสะดุด
หยุดชะงักลง และสำมำรถด�ำเนินกำรไปได้อย่ำงรำบรืน่
มั่นคง ในปีนี้สำมำรถเพิ่มปริมำณน�้ำในเขื่อนภูมิพล
ได้ถึง ๕,๒๗๔.๖๓ ล้ำนลูกบำศก์เมตร โดยที่ปริมำณ
น�้ำก่อนปฏิบัติกำรฝนหลวงเหลือเพียง ๔,๐๓๗.๓๐
ล้ำนลูกบำศก์เมตร ซึ่งนับว่ำท�ำให้ก�ำลังผลิตส�ำรอง
กระแสไฟฟ้ำที่ใช้ได้ในปีนี้อยู่ในเกณฑ์ที่เพียงพอ

เสริมสร้างเส้นทางคมนาคมทางน�้า
เมื่อกำรขำดปริมำณน�้ำเกิดขึ้นดุจภำวะลูกโซ่
เช่ น นี้ ก็ส ่ ง ผลมำถึง ระดั บ น�้ ำ ในแม่ น�้ ำ ลดต�่ ำ ลง
บำงแห่งตื้นเขินจนไม่สำมำรถสัญจรไปมำทำงเรือได้
เช่น ทำงน�้ำในแม่น�้ำเจ้ำพระยำบำงตอนในปัจจุบัน
กำรท�ำฝนหลวงเพือ่ เพิม่ ปริมำณน�ำ้ ให้กบั บริเวณดังกล่ำว
จึงนับเป็นสิ่งส�ำคัญยิ่ง เพรำะกำรขนส่งสินค้ำทำงน�้ำ
เสียค่ำใช้จ่ำยน้อยกว่ำทำงอื่น และกำรจรำจรทำงบก
นับวันจะมีปัญหำรุนแรงมำกขึ้นทุกขณะ

ป้องกันและบ�าบัดภาวะมลพิษของ
สิ่งแวดล้อม
หำกน�้ำในแม่น�้ำเจ้ำพระยำลดน้อยลงเมื่อใด
น�้ำเค็มจำกทะเลอ่ำวไทยก็จะไหลหนุนเนื่องเข้ำไป
แทนที่ท�ำให้เกิดน�้ำกร่อยขึ้น และเกิดควำมเสียหำย
แก่เกษตรกรเป็นจ�ำนวนมำก จึงจ�ำเป็นที่ต้องมีกำร
ปล่อยน�้ำจำกเขื่อนภูมิพล เพื่อผลักดันน�้ำเค็มมิให้
หนุนเข้ำมำท�ำควำมเสียหำยต่อกำรอุปโภค บริโภค
หรือ เกษตรกรรม รวมทั้ ง สิ่ง ที่ เ รำอำจไม่ ค ำดคิ ด
มำก่อนว่ำ “ฝนหลวง” ได้บรรเทำภำวะสิ่งแวดล้อม
ที่เป็นพิษอันเกิดจำกกำรระบำยน�้ำเสียทิ้งลงสู่แม่น�้ำ
เจ้ำพระยำ และขยะมูลฝอยที่ผู้คนทิ้งลงในสำยน�้ำกัน
อย่ำงมำกมำยนั้น ปริมำณน�้ำจำกฝนหลวงจะช่วย
ผลักดันออกสู่ท้องทะเล ท�ำให้ภำวะมลพิษจำกน�้ำ
เสียเจือจำงลดลง ซึ่งสังเกตเห็นได้ชัดเจนมำกจำก
ขยะมูลฝอยและกระแสน�ำ้ เสียต่ำงสีในบริเวณปำกน�ำ้
จนถึงเกำะล้ำนเมืองพัทยำ

ฝนหลวงในอนาคต
กำรท�ำฝนหลวงในปัจจุบันโดยใช้วิธีกำรโปรย
สำรเคมีจำกเครื่องบินเพื่อเร่งหรือเสริมกำรก่อตัวและ
กำรเจริญเติบโตของเมฆ และโจมตีกลุ่มเมฆฝนให้
เกิดฝนตกลงสู่พื้นที่เป้ำหมำยที่ต้องกำรนั้นบำงครั้งก็
ประสบปัญหำทีไ่ ม่สำมำรถปฏิบตั ติ ำมขัน้ ตอนกรรมวิธี
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น ในขัน้ โจมตีให้ฝนตกลงสูพ่ นื้ ที่
เป้ำหมำยไม่สำมำรถกระท�ำได้ เนือ่ งจำกฝนตกปกคลุม
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สนำมบินเกิดลมพำยุปั่นป่วนและรุนแรง เครื่องบิน
ไม่สำมำรถขึ้นปฏิบัติกำรได้ ท�ำให้กลุ่มเมฆเคลื่อนที่
พ้นพื้นที่เป้ำหมำย จำกปัญหำต่ำงๆ เหล่ำนี้ จึงได้มี
กำรค้นคว้ำวิจัยทดลองกรรมวิธีท�ำฝนขึ้น เพื่อพัฒนำ
ให้ก้ำวหน้ำยิ่งขึ้น ซึ่งพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
ทรงพระกรุณำพระรำชทำนแนวควำมคิดในกำรวิจัย
พัฒนำฝนหลวงเพื่อเกษตรกรหลำยประกำร คือ

๒๕๓๐ ในขณะนี้จึงอยู่ระหว่ำงขั้นท�ำกำรผลิตจรวด
เชิงอุตสำหกรรมในล�ำดับต่อมำ
ประการที่สอง คือ กำรใช้เครื่องพ่นสำรเคมี
อั ด แรงก� ำ ลัง สู ง จำกยอดเขำสู่ ฐ ำนของก้ อ นเมฆ
โดยตรง เพื่อช่วยให้เมฆที่ตำมปกติมักลอยปกคลุม
อยู่เหนือยอดเขำ สำมำรถรวมตัวหนำแน่นจนเกิด
ฝนตกลงสู่บริเวณภูเขำหรือพื้นที่ใต้ลมของภูเขำ หำก
ผลกำรทดลองลุลว่ งเรียบร้อยเมือ่ ใด ก็คงได้นำ� ไปใช้กัน
อย่ำงทั่วถึง

ประการแรก สร้ ำ งจรวดฝนเที ย มบรรจุ
สำรเคมีจำกพืน้ ดินเข้ำสูเ่ มฆหรือยิงจำกเครือ่ งบิน ซึง่ ได้
มีกำรทดลองแล้วมีควำมก้ำวหน้ำขึน้ มำเป็นล�ำดับ ขณะนี้
ก�ำ ลัง อยู ่ ใ นขั้ น ท� ำ กำรผลิต จรวดเชิ ง อุต สำหกรรม
และคำดว่ำอีกไม่นำนเกินรอ ไทยเรำก็คงได้เป็นผู้น�ำ
ของกำรท�ำฝนหลวงในภูมิภำคนี้อีกครั้งหนึ่ง

ประการสุดท้าย คือ กำรท�ำฝนในเมฆเย็นจัด
(Super Cooled Cloud) โดยใช้สำรทีท่ ำ� ให้เกิดฝนในกลุม่
เมฆเย็นจัด (ที่อยู่สูงเกินกว่ำ ๑๘,๐๐๐ ฟุต) ให้สำรนี้
เป็นตัวเกิดหรือเร่งเร้ำกระตุ้นกลไกของกำรเกิดผลึก
น�้ำแข็งในก้อนหรือกลุ่มเมฆนั้น กำรวิจัยนี้อยู่ภำยใต้
โครงกำรวิจัยทรัพยำกรบรรยำกำศประยุกต์ ซึ่งเป็น
โครงกำรร่วมมือของรัฐบำลไทยและอเมริกำ ตั้งแต่ปี
๒๕๓๑ เป็นต้นมำ

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงพระกรุณำ
พระรำชทำนแนวควำมคิดในกำรวิจยั เพือ่ แก้ไขปัญหำ
ในกำรใช้เครือ่ งบินท�ำฝนหลวง ด้วยกำรให้ทำ� กำรวิจยั
สร้ำงจรวดบรรจุสำรเคมียิงจำกพื้นดินเข้ำสู่ก้อนเมฆ
หรือยิงจำกเครื่องบิน จึงได้มีกำรเริ่มวิจัยประดิษฐ์
จรวดท�ำฝนร่วมกับกรมสรรพำวุธทหำรบก เมื่อ พ.ศ.
๒๕๑๕ - ๒๕๑๖ จนก้ำวหน้ำถึงระดับทดลองประดิษฐ์
จรวด เพื่อท�ำกำรยิงในเบื้องต้นแล้ว แต่ต้องหยุด
ชะงักด้วยควำมจ�ำเป็นบำงประกำรของกรมสรรพำวุธ
ทหำรบก จนถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ คณะกรรมกำรสภำ
วิจัยแห่งชำติได้แต่งตั้งคณะท�ำงำนพัฒนำและวิจัย
จรวดฝนเทียมขึน้ ประกอบด้วยผูเ้ ชีย่ วชำญด้ำนจรวด
ของกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอำกำศ นักวิชำกำร
จำกสภำวิจัยแห่งชำติ และนักวิชำกำรฝนหลวง ซึ่งได้
ร่วมกันท�ำกำรวิจัยค้นคว้ำและพัฒนำจรวดต้นแบบ
ขึ้นเพื่อท�ำกำรทดลองยิง และถึงขั้นบรรจุสำรเคมี
เพื่อทดลองยิงเข้ำสู่ก้อนเมฆจริงแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ.

“ฝนหลวง” จึงนับว่ำเป็นที่พึ่งของเกษตรกร
ยำมเกิดภัยแล้งได้อย่ำงแท้จริง และได้ก้ำวเข้ำมำ
มีส่วนช่วยเหลือประเทศชำตินำนำประกำร จนมิอำจ
กล่ำวได้หมดสิ้น
วั น นี ้. ..สภำพควำมแห้ ง แล้ ง อั น เป็ น ภั ย
พิบัติจำกธรรมชำติ...ได้กลับพลิกฟื้นคืนสู่สภำพ
ที ่ส ดใสขึ ้น อี ก ครั ้ง หนึ ่ง บนผื น แผ่ น ดิ น ไทยโดย
พระรำชด�ำริ “ฝนหลวง” อันเกิดจำกน�้ำพระรำชหฤทัย
ที่เปี่ยมด้วยพระเมตตำและพระมหำกรุณำธิคุณ
แห่ ง พระบำทสมเด็ จ พระเจ้ ำ อยู่ หั ว ...ผู ้ ท รง
สอดส่องดูแลทุกข์สขุ และห่วงใยทุกชีวติ โดยแท้...
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แนวคิด
การพัฒนาทรัพยากรแหล่งน�้าในบรรยากาศ
“เครื่องดักหมอก”
เพื่อน�ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร

“...พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวพระรำชทำนพระรำชด�ำริให้จัดท�ำแผงดักหมอกและทดลองใช้ในบริเวณพระต�ำหนักภูพิงครำชนิเวศน์
เมื่อวันที่ ๑๔ มีนำคม ๒๕๓๖...”

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงศึกษำ
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์จำกหมอกที่ล่องลอย
ในอำกำศว่ ำ หมอกสำมำรถกลำยเป็ น หยดน�้ ำ
หล่อเลี้ยงต้นไม้ได้ เช่น ในกรณีหมอกปลิวมำกระทบ
ก้อนหินแล้วจับตัวเป็นหยดน�้ำไหลลงสู่พื้นดิน ท�ำให้
ต้ น ไม้ ส ำมำรถเจริญงอกงำมได้ และเป็นแนวคิด

ที่ได้ถูกน�ำมำใช้ในบำงประเทศอย่ำงได้ผล โดยใน
ภู มิ ป ระเทศที่ เ ป็ น ภู เ ขำและสูง จำกระดั บ น�้ ำ ทะเล
ตั้งแต่ ๕๐๐ เมตรขึ้นไป มักจะมีหมอกหนำแน่น
ถ้ำหำกสำมำรถน�ำไอน�ำ้ ทีม่ อี ยูใ่ นหมอกมำใช้ได้ ก็จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์อย่ำงมหำศำลทำงด้ำนกำรเกษตร
เช่น กำรปลูกป่ำ เป็นต้น
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วิธีการท�าเครื่องดักหมอกอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ
๑. ใช้วสั ดุทอ้ งถิน่ ทีห่ ำได้งำ่ ยและรำคำถูก เช่น
ตำข่ำยไนลอน เสื่อล�ำแพน ถุงปุ๋ยไนลอน มำเป็น
อุปกรณ์ท�ำเครื่องดักหมอก
๒. สร้ ำ งแผงขึ ง ด้ ว ยวั ส ดุ ดั ง กล่ ำ วดั ก ไอน�้ ำ
จำกหมอก โดยวำงให้ตงั้ ฉำกกับทิศทำงลมพัดซึง่ จะท�ำให้
ดักหมอกได้ในอัตรำสูง
๓. ในบำงกรณีอำจสร้ำงขึ้นได้หลำยรูปแบบ
ตำมควำมเหมำะสมกับสภำพท้องถิ่น บำงแบบอำจ
ติดตั้งบนกังหันลมเพื่อให้แผงดักหมอกหันสู้ลมอยู่
ตลอดเวลำ หรือบำงครัง้ แผงดักหมอกอำจท�ำลักษณะ
อ่อนตัวเพื่อมิให้แผงโค่นล้มยำมลมพัดแรง
๔. ไอน�ำ้ จำกหมอกจะกระทบกับแผงดักหมอก
ท�ำให้เกิดลักษณะคล้ำยหยดน�้ำ

“...แผงดักหมอกควรจะออกแบบให้สำมำรถรับน�้ำได้ทั้งด้ำนหน้ำ
และด้ำนหลังของแผง กำรติดตั้งแผงควรพิจำรณำทิศทำงของลม
และตั้งขวำงทำงลมเพื่อดักหมอกและน�้ำค้ำง...”

“...วัสดุที่จะใช้ท�ำแผงดักหมอกจะใช้วัสดุอะไรก็ได้แต่ควรเป็นวัสดุที่หำง่ำยหรือวัสดุท้องถิ่นพื้นบ้ำน และรำคำไม่แพง...”
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“...ควรพิจำรณำทดลองท�ำแผงดักหมอกให้มีขนำดใหญ่ขึ้นเพื่อจะได้รับน�้ำจ�ำนวนมำกขึ้น ทั้งนี้อำจทดลองในพื้นที่ของศูนย์ศึกษำฯ
ห้วยฮ่องไคร้โดยทดลองตำมแนวที่ได้ปลูกต้นหญ้ำแฝกก็ได้...”

98

“น�้า” ที่เกิดขึ้นสำมำรถใช้ประโยชน์ในกำร
ปลูกป่ำ โดยอำจจะไม่ตอ้ งเอำใจใส่ดแู ลรดน�ำ้ มำกนัก
เพรำะได้ ห ยดน�้ ำ ธรรมชำติ นี้ ช ่ ว ยเหลือ อยู่ แ ล้ ว
ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ ต ้ น ไม้ เ จริญ เติ บ โตได้ แ ม้ ใ นพื้ น ที่
แห้งแล้ง
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวได้พระรำชทำน
พระรำชด�ำริเพิม่ เติมว่ำ “...แผงดักหมอกนี้สามารถ
ช่วยบังแดดบังลมกับต้นไม้ในระยะแรกที่เริ่ม
ท�าการปลูกต้นไม้ หรือในระยะแรกที่ต้นไม้เริ่ม
เติบโตขึน้ ได้ด้วย ส่วนวัสดุที่จะน�ามาใช้ในการ
ดักหมอกนี้ ควรจะเป็นวัสดุประเภทที่รพ
ู รุนมากๆ
เช่น ตาข่ายไนลอน ซึ่งจะท�าให้เกิดการจับตัวของ
หยดน�า้ ได้ดี อีกทั้งการใช้วัสดุที่เป็นเสื่อล�าแพน

การสานอย่าให้ทึบ ควรสานให้โปร่ง เนือ่ งจาก
ในอากาศนั้นมีความชื้นอยู่แล้ว จะท�าให้เกิดการ
ควบแน่นและกลั่นตัวเป็นหยดน�้าได้...”
กำรใช้ถงุ ปุย๋ มำเป็นวัสดุนนั้ คำดว่ำจะไม่ได้ผล
เท่ ำ ที่ ค วร เนื่ อ งจำกเมื่ อ หมอกมำกระทบกับ แผง
ดักหมอกนี้แล้วก็จะกระจำยออกไป เพรำะว่ำถุงปุ๋ย
มีควำมทึบและพื้นที่หนำแน่นมำกเกินไป
เครื่องดักหมอกจึงเป็นนวัตกรรมรูปแบบหนึ่ง
ที่ พ ระบำทสมเด็ จ พระเจ้ ำ อยู ่ หั ว ทรงเลื อ กใช้ ใ ห้
เกิดประโยชน์สุขแก่แผ่นดิน เป็นแนวคิดที่แสนง่ำย
แต่มิมีผู้ใดคิดถึงเรื่องใกล้ตัวเช่นนี้ทัดเทียมพระองค์
จึงนับเป็นพระปรีชำสำมำรถทีก่ อปรด้วยพระอัจฉริยภำพ
สูงส่งยิ่ง
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หลักการบ�าบัดน�้าเสียโดยการท�าให้เจือจาง (Dilution)
ตามแนวทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

“น�้าดีไล่น�้าเสีย”

โดยใช้หลักการตามธรรมชาติแห่งแรงโน้มถ่วงของโลก

(Gravity Flow)
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“...ถ้ำเรำมีน�้ำแล้วมำใช้อย่ำงระมัดระวังข้อหนึ่ง และควบคุมน�้ำที่เสียอย่ำ งดี
อีกข้อหนึ่ง ก็อยู่ได้...”

ไปได้มำก ซึ่งจะเป็นวิธีกำรช่วยบรรเทำน�้ำเน่ำเสีย
ในคลองต่ำงๆ ตอนช่วงฤดูแล้งได้อย่ำงดี
เมื่อวันที่ ๔ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๒๘ พระบำท
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เสด็จพระรำชด�ำเนินพร้อมด้วย
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
ไปทอดพระเนตรสภำพน�้ำเน่ำเสียตำมคลองต่ำงๆ
ในเขตกรุ ง เทพมหำนครที่ บ ริ เ วณประตู ร ะบำยน�้ ำ
ปำกคลองเทเวศร์ คลองแสนแสบ และคลองลำดพร้ำว
ซึ่งในครั้งนั้นได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริว่ำ

“...หำกว่ำปัญหำของน�้ำนี้เรำได้สำมำรถที่จะแก้ไขหรืออย่ำงน้อย
ที่สุดก็ท�ำให้เรำได้มีน�้ำใช้ได้อย่ำงเพียงพอ ฉะนั้นกำรพัฒนำนั้น
สิ่งส�ำคัญก็อยู่ที่ตรงนี้...”

กำรใช้น�้ำคุณภำพดีมำช่วยบรรเทำน�้ำเน่ำเสีย
หรือทีเ่ รียกกันว่ำ “น�า้ ดีไล่นา�้ เสีย” นัน้ ได้แก่ กำรใช้นำ�้
ที่มีคุณภำพดีช่วยผลักดันน�้ำเน่ำเสียออกไป และช่วย
ให้น�้ำเน่ำเสียมีสภำพเจือจำงลง ทั้งนี้โดยรับน�้ำจำก
แม่น�้ำเจ้ำพระยำ หรือจำกแหล่งน�้ำภำยนอกส่งเข้ำไป
ตำมคลองต่ำงๆ เช่น คลองบำงเขน คลองบำงซื่อ
คลองแสนแสบ คลองเทเวศร์ หรือคลองบำงล�ำพู
ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งกระแสน�้ำจะไหลแผ่กระจำยขยำยไป
ตำมคลองซอยทีเ่ ชือ่ มกับแม่นำ�้ เจ้ำพระยำอีกด้ำนหนึง่
ดังนั้นเมื่อกำรก�ำหนดวงรอบเกี่ยวกับกำรไหลของน�้ำ
ไปตำมคลองต่ำงๆ นับแต่ปำกคลองทีน่ ำ�้ ไหลเข้ำจนถึง
ปลำยคลองที่น�้ำไหลออกได้อย่ำงเหมำะสม โดยที่น�้ำ
สำมำรถไหลเวี ย นไปตำมล�ำ คลองได้ ต ลอดแล้ ว
ย่อมสำมำรถเจือจำงน�้ำเน่ำเสีย และชักพำสิ่งโสโครก

“...น�้ำนี้จะต้องใช้ให้ดี คือน�้ำมันมีคุณอย่ำงที่เรำใช้น�้ำส�ำหรับบริโภค น�้ำส�ำหรับ
กำรเกษตร น�้ำส�ำหรับอุตสำหกรรม ทั้งหมดนี้ต้องใช้น�้ำที่ดี หมำยควำมว่ำน�้ำนี้
สะอำด...”
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เป็น ๒ แผนด้วยกัน คือ แผนส�ำหรับใช้กบั ในฤดูฝน
หรือในฤดูน้ำ� มำกนี้ ก็เพื่อประโยชน์ในกำรป้องกัน
น�ำ้ ท่วมและเพื่อบรรเทำอุทกภัยเป็นส�ำคัญ แต่
แผนกำรระบำยน�้ำในฤดูแล้งนั้น ก็ตอ้ งจัดอีกแบบหนึ่ง
ต่ำงกันไป เพื่อกำรก�ำจัดหรือไล่น้ำ� เน่ำเสียออกจำก
คลองดังกล่ำวเป็นหลัก ซึ่งทั้งสองระบบนี้ควรจะ
พิจำรณำถึงวิธีกำรระบำยน�้ำ โดยอำศัยแรงโน้มถ่วง
ของโลกให้มำกที่สุด ทั้งนี้เพื่อประหยัดค่ำใช้จ่ำย
ในกำรควบคุมระดับน�้ำตำมล�ำคลองเหล่ำนี้...”
จำกแนวพระรำชด� ำ ริดั ง กล่ ำ ว จึ ง บั ง เกิ ด
กรรมวิธีในกำรบ�ำบัดน�้ำเสีย ๒ ประกำร ตำมแนว
พระรำชด�ำริ “น�้ำดีไล่น�้ำเสีย” คือ

“...เรำมีก�ำลังทีไ่ ด้มำโดยเปล่ำฟรี... พลังพระอำทิตย์มำท�ำให้นำ�้ นีด้ ขี นึ้ ...”

“...กำรจัดระบบควบคุมระดับน�้ำในคลอง
สำยต่ำงๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรจัดระบบระบำยน�้ำ
ในกรุงเทพมหำนครนั้น สมควรวำงระบบให้ถูกต้องตำม
สภำพกำรณ์และลักษณะภูมปิ ระเทศ ซึ่งควรแบ่งออก

วิธีที่หนึ่ง
ให้ เ ปิ ด ประตู อ ำคำรควบคุ ม น�้ ำ รับ น�้ ำ จำก
แม่น�้ำเจ้ำพระยำในช่วงจังหวะน�้ำขึ้น และระบำย

“...ถ้ำเรำท�ำอะไรด้วยก�ำลังของน�้ำที่ขึ้นและลงนี่จะได้ก�ำไรมำกขึ้น..”
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ออกสู่แม่น�้ำเจ้ำพระยำตอนระยะน�้ำลง ซึ่งมีผลท�ำให้
น�้ำตำมล�ำคลองมีโอกำสไหลถ่ำยเทกันไปมำมำกขึ้น
กว่ำเดิม เกิดมีกำรหมุนเวียนของน�้ำที่มีสภำพเน่ำเสีย
กลิ่นเหม็น กลำยเป็นน�้ำที่มีคุณภำพดีขึ้น

วิธีที่สอง

เมือ่ วันที่ ๕ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๓๑ พระบำท
สมเด็ จ พระเจ้ ำ อยู่ หั ว เสด็ จ พระรำชด� ำ เนิ น พร้ อ ม
ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุ ม ำรีไ ปทอดพระเนตรที่ บ ริเ วณปำกคลองเปรม

“...เวลำไหนน�้ำขึ้นน�้ำลง...เวลำน�้ำขึ้นเต็มที่เปิด เวลำน�้ำลงปิด...”

ประชำกร ต�ำบลบำงกระสัน้ อ�ำเภอบำงปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ แล้วเสด็จพระรำชด�ำ เนินโดย
รถยนต์พระที่นั่งเลียบคลองเปรมประชำกร ตลอด
ช่วงคลองตอนบนถึงคลองรังสิต กระทัง่ ถึงปำกคลอง
วั ด หลั ก สี่ เขตบำงเขน กรุ ง เทพมหำนคร ซึ่ ง ได้
พระรำชทำนพระรำชด�ำริเกีย่ วกับกำรบ�ำบัดน�ำ้ เสีย ว่ำ
“...คลองเปรมประชำกรช่ ว งตอนล่ ำ ง
เป็นคลองสำยหนึ่งที่สำมำรถรับน�้ำจำกแม่น�้ำ
“...เวลำน�้ำในแม่น�้ำเจ้ำพระยำลดลงไปด้วยน�้ำลงถึงจังหวะน�้ำลง
ก็ปดิ ...”

“...ไหลไปมันก็ไล่น�้ำโสโครกไปอย่ำงนี้ทุกวัน...”
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“...พลังของพระอำทิตย์กับพระจันทร์ร่วมกัน คือ น�้ำขึ้น น�้ำลง เวลำน�้ำขึ้นในแม่น�้ำเจ้ำพระยำจะขึ้นเลย นนทบุรี ปทุมธำนีเกือบถึงอยุธยำ...
เวลำน�้ำขึ้นก็ขึ้นไปถึงโน่น เวลำน�้ำลงก็ลงไปในทะเล...”

ให้ เ ป็ น คลองสำยหลั ก ในกำรผั น น� ้ำ คุ ณ ภำพดี
ไปช่วยบรรเทำให้น�้ำเสียให้เจือจำงลง...”
“...ให้หำวิธีรบั น�้ำเข้ำคลองเปรมประชำกร
ตอนบนเป็นปริมำณมำกภำยในเวลำอันรวดเร็ว
เพื ่อ อั ด เพิ ่ม ระดั บ น� ้ำ ให้ สู ง ขึ ้น จะได้ ส ำมำรถ
กระจำยน�้ำเข้ำทุ่งบำงไทร-บำงปะอิน ส�ำหรับใช้
เพำะปลูกอย่ำงเพียงพอ อย่ำงไรก็ตำมจะต้อง
ด�ำเนินกำรขุดลอกหนองน�้ำธรรมชำติไปพร้อมกัน
จะได้สำมำรถเก็บส�ำรองน�้ำไว้ใช้ประโยชน์ได้
อย่ำงเต็มที่ ส�ำหรับเส้นทำงน�้ำที่เชื่อมกับแม่น�้ำ
เจ้ำพระยำเส้นอื่นๆ เช่น คลองเชียงรำกน้อยนั้น
ต้ อ งรี บ รั บ น� ้ำ เข้ ำ มำเมื ่อ น� ้ำ ขึ ้น และปิ ด ประตู
บัง คั บ น� ้ำ ไม่ ใ ห้ ไ หลย้ อ นกลั บ เมื ่อ น� ้ำ ลง ทั ้ง นี ้
เพื ่อ เก็ บ กั ก น� ้ำ คลองเปรมประชำกรตอนบน
ในลักษณะ “อ่ำงเก็บน�้ำ” เพื่อใช้ผลักดันน�้ำเน่ำเสีย
ในคลองเปรมประชำกรตอนล่ำงต่อไป...”

เจ้ำพระยำไปช่วยบรรเทำน�้ำเสีย โดยส่งกระจำย
ไปตำมคลองต่ ำ งๆ ของกรุ ง เทพมหำนคร
จึ ง ควรขุด ลอกคลองนี ้พ ร้ อ มก�ำ จั ด วั ช พื ช เพื ่อ

“...ใช้ระบบคลองเป็นสิ่งน�ำสิ่งโสโครกแล้ววิธีที่จะก�ำจัดก็คือ ทิ้งลงในน�้ำ แม่น�้ำ
ลงทะเล... แต่ก่อนนี้ท�ำได้เพรำะว่ำมันยังน้อย แต่เดี๋ยวนี้มันมำกขึ้นทุกที...”
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แนวพระรำชด� ำ ริส องประกำรนี้ แสดงถึง
พระปรีชำสำมำรถในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
ว่ำทรงเชี่ยวชำญในด้ำนกำรแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม
อย่ำงแท้จริง
ในเรื่องนี้ ในโอกำสที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำ
อยู่หัวทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้เอกอัครรำชทูต
และกงสุลใหญ่ไทยทีป่ ระจ�ำกำรในต่ำงประเทศ ๗๗ นำย
เข้ำเฝ้ำทูลละอองธุลีพระบำท ในวันที่ ๑๗ สิงหำคม
พ.ศ. ๒๕๓๘ ณ พระต� ำ หนั ก จิ ต รลดำรโหฐำน
นั้น ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำรัสว่ำ
“...Notorious Problem Ecology ของ
กรุงเทพฯ ที่เรำก็ต้องกำรแก้ไขมำตั้งเท่ำไร ๘ ๙ ปีแล้ว แต่ก็ไม่ได้ท�ำ เพิ่งมำท�ำเอำเมื่อปีที่แล้ว
คือว่ำเรำมีก�ำลังที่ได้มำโดยเปล่ำ ฟรี ไม่ต้องใช้
ไบโอโลจิคอลซีสเต็ม (Biological System) ก็

“...ฝนตกก็ดีซิมำเจือน�้ำให้สะอำด...”

มีพลังของแสงอำทิตย์ พลังของพระอำทิตย์กับ
พระจันทร์ร่วมกัน คือน�ำ้ ขึน้ น�ำ้ ลง เวลำนี้ขึ้น
ในแม่น�้ำเจ้ำพระยำ น�้ำเจ้ำพระยำจะขึ้นจนเลย
นนทบุรีเลยปทุมธำนีไปเกือบถึงอยุธยำ เวลำ

“...น�้ำสะอำดเสียเงินนิดเดียวค่ำไฟฟ้ำส�ำหรับเปิดประตูน�้ำ...”
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น�้ำขึ้นก็ข้ึนไปถึงโน่น เวลำน�้ำลงก็ลงไปในทะเล...
แถวเทเวศร์ เวลำน�้ำขึ้นประมำณ ๑ เมตร เวลำ
น�้ำลงประมำณ ๑ เมตร รวมแล้ว ๒ เมตร ควำม
แตกต่ำงหมำยควำมว่ำ ถ้ำเรำท�ำอะไรด้วยก�ำลัง
ของน�้ำที่ขนึ้ และลงนี่ก็จะได้ก�ำไรมำกขึ้น เมื่อ
๘ ปีแล้ว ๙ ปี ไปที่ปำกคลองเทเวศร์ คลอง
เทเวศร์นี้ก็ผ่ำนกรุงเกษม แล้วไปออกที่โรงแรม
รอยัล ออคิ ด ฯ ตรงนั น้ ท� ำ ประตู น� ำ้ แต่ ก็ ป ิ ด
เอำไว้ น�้ำในคลองเทเวศร์ก็โสโครก เด็กจะลงใน
น�้ำเป็นอหิวำต์ท้งั นั้น แล้วก็ไปบอกว่ำขอใช้ไฟฟ้ำ
สักนิดได้มั้ย ใช้ไฟฟ้ำเปิดประตูตอนนั้นน�้ำขึ้น...
เวลำนั้นเดือนเมษำยน ฝนก็ไม่ตก ก็เปิด เวลำนัน้

เป็นวันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๒๙ เปิดประตูน�้ำก็ฟู่
เข้ำไป เพรำะว่ำน�้ำในแม่น้ำ� เจ้ำพระยำ ซึ่งก็นบั ว่ำ
ใช้ได้ เข้ำไปในคลองเทเวศร์ซึ่งด�ำเมี่ยม เวลำน�้ำ
ในแม่น�้ำเจ้ำพระยำลดลงไปด้วยน�้ำลง ถึงจังหวะ
น� ำ้ ลงก็ ป ิ ด น� ำ้ นี ก่ ็ ไ หลไปที อ่ ื น่ ไม่ ไ ด้ ไ หลไป
ปำกคลองตลำด ไหลไปมันก็ไล่น�้ำโสโครกไป
อย่ำงนี้ทุกวัน แต่เวลำน�้ำขึ้นน�้ำลง เขำก็บอกว่ำ
มีโทรศัพท์ที่จุดปำกคลอง เขำก็มีให้โทรศัพท์
ไปที่อทุ กศำสตร์ ว่ำเวลำนั้นเวลำไหนน�้ำขึ้นน�้ำลง
เวลำน�้ำขึ้นเต็มที่เปิด เวลำน�้ำลงปิด ทำงโน้น
ตรงกั น ข้ ำ ม เวลำน� ้ำ ขึ ้น ปิ ด ภำยในไม่ กี ่วั น
ผ่ำนผดุงกรุงเกษมกับคลองเทเวศร์ เด็กฉลอง
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“...ผดุงกรุงเกษมกับคลองเทเวศร์ เด็กฉลองสงกรำนต์ว่ำยน�้ำสบำยเลย สนุกสนำนและไม่เป็นโรคเพรำะว่ำน�้ำสะอำด...”

สงกรำนต์วำ่ ยน�้ำสบำยเลย สนุกสนำนและไม่เป็น
โรคเพรำะว่ำน�้ำสะอำด เสียเงินนิดเดียวค่ำไฟฟ้ำ
ส�ำหรับเปิดประตูน�้ำไม่ต้องสูบ...”
พระรำชด� ำ ริบ� ำ บั ด น�้ ำ เสีย โดยหลัก กำรนี้
เป็นวิธีกำรทีง่ ำ่ ย ประหยัดพลังงำน และสำมำรถปฏิบตั ิ
ได้ตลอดเวลำ ซึ่งแสดงถึงพระปรีชำสำมำรถอันสูงยิ่ง
ในพระวิ ร ิย อุต สำหะที่ ท รงทุ่มเท เพื่อ ควำมสุ ข
ของปวงชนทั้งหลำย
“...ถ้ำท�ำได้ถูกจังหวะได้เหมำะสมแล้วน�้ำคลองก็จะดีขึ้นเยอะ...”
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หลักการบ�าบัดน�้าเสียโดยการกรองน�้าเสีย
ด้วยผักตบชวา (Filtration)
ตามแนวทฤษฎีการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

“บึงมักกะสัน”
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“...ไบโอโลจิคอลซีสเต็ม (BIOLOGICAL SYSTEM) คือเอาผักตบชวาที่เขาว่าเป็นของเลวเอามาใช้เป็นของดี...”

ไปอย่างรวดเร็ว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึง
ภัยแห่งภาวะมลพิษดังกล่าวที่พสกนิกรของพระองค์

บึงมักกะสันเป็นบึงขนาดใหญ่ที่อยู่ใจกลาง
กรุงเทพมหานคร ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยได้
ขุดขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๔๗๔ มีความลึก ๑๕ เมตร กว้าง
๖๐ เมตร ยาว ๒,๓๘๐ เมตร โดยมีเนื้อที่ผิวน�้ารวม
ทั้งสิ้น ประมาณ ๙๒ ไร่ เพื่อใช้เป็นแหล่งระบายน�้า
และรองรับน�้าเสีย รวมทั้งน�้ามันเครื่องจากโรงงาน
รถไฟมั ก กะสัน เป็ น เวลานานหลายปี จึ ง ท�า ให้ บึ ง
มักกะสันตื้นเขินจากการตกตะกอนของสิ่งแขวนลอย
กอปรกับรอบบึงมักกะสันมีชุมชนแออัด ๓ ชุมชน คือ
ชุมชนรัชฏภัณฑ์ ชุมชนสามเสน และชุมชนทับแก้ว
รวม ๗๒๙ ครัวเรือน ซึ่งส่วนใหญ่ต่างก็ถ่ายสิ่งปฏิกูล
และขยะมูลฝอยลงสู่บึงมักกะสันจนเกิดปัญหาภาวะ
สิง่ แวดล้อมเสือ่ มโทรมและน�้าเน่าเสีย กลายเป็นแหล่ง
เพาะเชื้อโรคแห่งหนึ่งท่ามกลางความเจริญทางด้าน
วัตถุของสังคมเมืองทีม่ กี ารพัฒนาความเจริญก้าวหน้า

“...ให้ผกั ตบชวานี้ดูดความโสโครกแล้วก็ท� าเป็นระเบียบ เวลามันโตขึ้นหน่อย
ก็ดึงขึ้นแล้วก็เอามาท�าปุ๋ยหมักได้...”
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พ.ศ. ๒๕๒๘ ให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมกันปรับปรุง
บึงมักกะสัน เพือ่ ใช้ประโยชน์ในการช่วยระบายน�า้ และ
บรรเทาสภาพน�้าเสียในคลองสามเสน โดยใช้วิธีการ
ในรูปแบบของ “เครื่องกรองน�้ำธรรมชำติ”
กล่าวคือ ให้มีการทดลองใช้ผักตบชวา ซึ่งเป็น
วัชพืชที่ต้องการก�าจัดอยู่แล้วนี้ มาท�าหน้าที่ดูดซับ
ความโสโครก รวมทั้งสารพิษจากน�้าเน่าเสีย โดย
ทรงเน้นให้ทา� การปรับปรุงอย่างประหยัด และไม่กอ่ ให้เกิด
ความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมบึง
ดังพระราชด�ารัสตอนหนึ่งว่า
“...บึงมักกะสันนี้ ท�ำโครงกำรที่เรียกว่ำ
แบบคนจน โดยใช้หลักว่ำผักตบชวำที่มีอยู่ทั่วไป
นั้น เป็นพืชดูดควำมโสโครกออกมำแล้วก็ท�ำให้
น� ้ำ สะอำดขึ ้น ได้ เป็ น เครื ่อ งกรองธรรมชำติ
ใช้พลังงำนแสงอำทิตย์และธรรมชำติของกำรเติบโต
ของพืช...”

“...ภารกิจหลักของโครงการฯ นี้ ในฤดูแล้งคือการก�าจัดน�้าโสโครกด้วยผักตบชวา
ส่วนในฤดูฝนให้ท�าหน้าทีก่ กั เก็บน�้าและระบายน�้าส่วนเกินส�าหรับภารกิจรอง ได้แก่
การใช้ผักตบชวาท�าปุ๋ยหมัก...”

จะได้รับผลกระทบโดยตรงมากยิ่งขึ้น หากมิได้รับ
การแก้ไขอย่างทันท่วงที จึงได้พระราชทานพระราชด�าริ
เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน และวันที่ ๒๐ เมษายน

“...ถ้าได้สิ่งโสโครกมากก็ไม่มีทางที่จะท�าให้สิ่งโสโครกเหล่านี้สลายไป เพราะเหตุว่าไม่มีพืชต้นไม้อะไรต่างๆ ที่จะกินสิ่งโสโครกเหล่านี้...”
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แนวพระราชด�ารินั้นทรงให้ท�าโครงการง่ายๆ
โดยให้สูบน�้าจากคลองสามเสนเข้าบึงทางหนึ่ง และ
ให้สูบน�า้ ออกจากคลองสามเสนอีกทางหนึง่ ระยะห่าง
กันประมาณ ๑๐๐ - ๒๐๐ เมตร หรือฝังท่อระบายน�้า
ออกทางระบายน�้าอโศก-ดินแดง โดยให้คงมีผักตบ
ชวาอยู่ในบึง และท�าการตกแต่งให้ดีไว้บริเวณกลาง
บึงเพื่อกรองน�้าเสีย แต่ถ้าจ�าเป็นต้องเก็บผักตบชวา
ขึ้นบ้างเป็นครั้งคราวนั้น ก็ให้น�าไปใช้ประโยชน์ เช่น
ท�าปุ๋ยหมัก หรือเชือ้ เพลิง แต่อย่าน�าไปท�าอาหารสัตว์
เพราะมีธาตุโลหะหนัก
โดยพระองค์ได้พระราชทานพระราชาธิบายว่า
“...แนะน�ำว่ำผักตบชวำนีใ้ ช้ได้หลำยทำง
ใช้มำหมักเป็นปุ๋ยได้ข้อหนึ่ง ถ้ำจะท�ำเป็นก๊ำซ
ชีวมวลก็ได้ขอ้ หนึ่ง ถ้ำจะน�ำมำใช้เป็นอำหำรสัตว์
ก็ได้ แม้ตอ่ ไปจะใช้เป็นอำหำรส�ำหรับมนุษย์ก็ได้
เพรำะว่ำค่ำโปรตีนในผักตบชวำมีสูงพอสมควร
จะใช้มำท�ำประกอบกับแกลบมำอัดเป็นฟืน หรือ
ที่เรียกว่ำ ถ่ำน แทน ถ่ำนที่เขำใช้เผำกันท�ำให้
ป่ำไม้เสียหำย ซึ่งก็ได้ทดลองแล้วได้ผลดี...”

โดยในเวลากลางวัน อัลจีซึ่งเป็นพืชน�้าสีเขียวก็จะ
ท� า การสัง เคราะห์ แ สงโดยใช้ ค าร์ บ อนไดออกไซด์
ในน�้าและแสงแดด
ดังสมการ
semilight

CO2+H2O

(SUNLIGHT)
(CH2O)+O2+H2O

“...การก�าจัดน�า้ โสโครกและมลภาวะทัว่ ไปเป็นปัญหาส�าคัญ แล้วการแก้ปญ
ั หาก็แก้
อย่างนี้ ค่อยๆ ท�า คือถ้าไม่ได้ท�าอย่างที่ท�านี้ ป่านนี้ก็ไม่ได้ท�าอะไรเลย...”

หลั ก กำรท� ำ งำนของระบบบ�ำ บัด
น�้ำเสีย “บึงมักกะสัน”
ระบบบ�า บั ด น�้ า เสีย บึง มั ก กะสัน เป็ น ระบบ
บ�าบัดน�า้ เสียแบบธรรมชาติ ทีเ่ รียกว่า ระบบ Oxidation
Pond หรือเรียกว่า “ระบบสำยลมและแสงแดด”
ซึง่ ส่วนใหญ่จะมีบอ่ ดิน มีขนาดความลึก ๐.๕ - ๒ เมตร
สามารถให้แสงสว่างลงไปได้ ซึ่งมีการใส่ผักตบชวา
เข้าไปเพื่อใช้เป็นตัวดูดซับสารอาหารและโลหะหนัก
ในน�้าเสียจากคลองสามเสน โดยสามารถบ�าบัดน�้า
เสียได้วันละ ๓๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
การท�างานของระบบอาศัยการท�างานร่วมกัน
ระหว่างพืชน�า้ ซึง่ ได้แก่ สาหร่าย หรืออัลจี กับแบคทีเรีย

“...ผักตบชวานีม้ นั กินสิง่ โสโครกแล้วผักตบชวานีแ้ พร่ได้เร็ว ก็ต้องยกเอาขึน้ มาแล้ว
มาท�าประโยชน์ ถ้าไม่ท�าประโยชน์ผักตบชวาจะแพร่เต็มบึง...”
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“...อันนี้ก็เป็นวิธีการธรรมชาติ มีเพียงแต่ว่าท�าให้บึงนั้นเรียบร้อยขึ้น ท�าคัน แล้วก็ท�าปั๊มน�้าลงมาจากคลองสามเสนแล้วก็เอาออกไป
ให้ลงคลองแสนแสบและคลองสามเสน ก็ได้ผลดีพอสมควร...”

ซึ่งผลของปฏิกิริยาก็จะได้คาร์บอนไดออกไซด์
ซึ่งเป็นส่วนประกอบส�าคัญในการด�ารงชีพของอัลจี
ดังนั้น อัลจีและแบคทีเรียจึงสามารถด�ารงชีวิตอยู่
ร่วมกันได้ โดยต่างฝ่ายต่างพึ่งพาอาศัยกันและกัน
การด�ารงชีวิตในลักษณะนี้ เรียกว่า SYMBIOSIS
เนื่ อ งจากอั ต ราการเติ ม ออกซิ เ จนค่ อ นข้ า งต�่ า
ดังนั้น การเจริญเติบโตของแบคทีเรียจึงถูกจ� ากัด
ด้วยปริมาณออกซิเจน เมื่อเป็นเช่นนี้อัตราเร็วของ
ปฏิกิริยาของการท�าลาย BOD จึงค่อนข้างช้า ระบบ
OXIDATION POND จึ ง ต้ อ งใช้ บ ่ อ ที่ มี ข นาดใหญ่
กิน เนื้ อ ที่ ม าก เนื่ อ งจากประสิท ธิ ภ าพของระบบ
บึ ง มั ก กะสัน ขึ้ น อยู ่ กั บ ปริ ม าณของออกซิ เ จนที่ ไ ด้
จากการสังเคราะห์แล้ว ดังนั้นในบึงจะต้องไม่ปลูก
ผักตบชวามากเกินไป เพราะจะบดบังแสงแดด
ส� า หรั บ ผั ก ตบชวานั้ น ก็ จ ะท� า หน้ า ที่ ดู ด ซึ ม
อาหารต่างๆ และโลหะหนักในน�า้ ซึ่งจากการศึกษา
ของกลุม่ วิชาการ พบว่าผักตบชวามีการเจริญสูงสุดใน

อัลจีจะน�าคาร์โบไฮเดรตไปใช้สร้างเซลล์ใหม่
ส่วนออกซิเจนที่เป็นผลพลอยได้นั้นก็จะถูกแบคทีเรีย
น�าไปใช้ในการย่อยสลายน�้าเสีย
ดังสมการ
BACTERIA
ORGANIC+COMBINED OXYGEN - H2O+C3O2+CH4+ENERGY

“...เครื่องถ่ายอากาศในน�้าก็เรียกว่าเป็นการท�าน�้าให้สะอาด โดยเริ่มจากใช้พืช
ตามธรรมชาติแล้วก็ต่อมาใช้เครื่อง...”
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“...วิธีท�านี้ก็ใช้ประโยชน์จากผักตบชวา โดยท�าขึ้นมาเป็นปุ๋ยก็ได้...”

เวลาภายหลังการปลูก ๑๖ - ๑๗ สัปดาห์ จึงต้องดูแล
ระบบนี้โดยการเอาผักตบชวาออกทุก ๑๐ สัปดาห์

ที่ ๑ โดยมีแนวผ่านบึงมักกะสันและมีตอม่อโครงสร้าง
อยู่กลางบึง
คราวเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ
พระราชด�าเนินไปทรงเปิดศูนย์ควบคุมระบบป้องกัน
น�้าท่วมกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๓๓ ได้พระราชทานพระราชด�าริว่า “...การสร้าง
ทางด่วนใหม่ท�าให้น�้าในบึงไม่ถูกแสงแดด จึงใช้
วิธีธรรมชาติในการบ�าบัดน�้าเสียโดยผักตบชวา
ไม่ได้ในปัจจุบัน ซึ่งควรจะใช้เครื่องพ่นอากาศ
เข้าช่วย...” มูลนิธิชัยพัฒนาและกรุงเทพมหานคร
จึงรับสนองพระราชด�าริด้วยการปรับปรุงบึงมักกะสัน
ให้สามารถฟอกน�้ าในคลองสามเสนให้สะอาดขึ้น
วันละ ๒๖๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยการใช้เครื่อง
เติมอากาศแบบทุน่ ลอยผสมกับการใช้ผักตบชวา ก็จะ
สามารถบ�าบัดน�้าเสียได้เพิ่มจากเดิมประมาณ ๑๐
เท่า โดยมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้จัดหาและติดตั้งเครื่อง
เติมอากาศ ขนาด ๑๑ KW จ�านวน ๑๐ เครื่อง

ประสิ ท ธิ ภ ำพของระบบบ�ำ บั ด
น�้ำเสียของบึงมักกะสัน
พบว่าสามารถลดค่า BOD ได้ระหว่าง ๑๙ - ๘๕%
โดยเฉลี่ยได้ ๕๑% มีประสิทธิภาพในการฟอกตัว
ด้านการก�าจัด Total COLIFORM แบคทีเรีย และ
FeCal COLIFORM แบคทีเรียเฉลี่ย ๙๐% และ ๘๙%
ตามล�าดับ

กำรพั ฒ นำปรั บ ปรุ ง ระบบบ�ำ บั ด
น�้ำเสียบึงมักกะสันให้สอดคล้องกับกำร
พัฒนำบ้ำนเมือง
เนื่ อ งจากการทางพิ เ ศษแห่ ง ประเทศไทย
ได้ด�าเนินการก่อสร้างทางด่วนมหานครขั้น ๒ ระยะ
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“...ผักตบชวาที่จะกินคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็กินสิ่งโสโครกเราเอาออกมาแล้วก็มาท�าเป็นปุ๋ย ก็ให้คาร์บอนไดออกไซด์เหมือนกัน...”

พระราชด�าริจากส่วนราชการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ร่วมกัน
ด�าเนินการ โดยมีมติเห็นชอบให้กรุงเทพมหานครและ
การรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมเป็นหน่วยงานหลัก
ในการใช้ประโยชน์และดูแลรักษาบึงแห่งนี้ให้คงมี
สภาพที่ดีสืบไป
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงเปรียบเทียบ
ว่า “บึงมักกะสัน” เป็นเสมือนดั่ง “ไตธรรมชำติ”
ของกรุงเทพมหานคร ที่เป็นแหล่งเก็บกักและระบาย
น�้าในฤดูฝน นอกจากนี้ยังมีผลพลอยได้หลายอย่าง
เช่น ปุ๋ย เชื้อเพลิง เยื่อสานจากผักตบชวา และ
การปลูกพืชน�้าอื่นๆ เช่น ผักบุ้ง เป็นต้น รวมทั้ง
การเลี้ ย งปลาด้ ว ย โดยมิ ไ ด้ มี พ ระราชประสงค์
จะท�าให้เป็นสวนสาธารณะแต่อย่างใด ดังพระราชด�ารัส
ความตอนหนึ่งว่า

และกรุง เทพมหานครเป็ น ผู้ ด�า เนิ น การขุ ด ลอกบึ ง
พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน�้าและปลูกผักตบชวา
อนึ่ง ส�าหรับผักตบชวาที่สามารถปลูกได้และ
เก็บ ขึ้นเป็ นครั้ง เป็ นคราวนั้นให้ น�า ไปใช้ประโยชน์
ในรูปปุ๋ยหมักหรือเชือ้ เพลิงและอาหารสัตว์ตามความ
เหมาะสม
ส่วนน�้าที่ใสสะอาดขึ้นก็ให้ระบายออกสู่คลอง
ธรรมชาติตามเดิม แล้วรับน�า้ เสียจ�านวนใหม่มาด�าเนิน
การผ่านกรรมวิธีเป็นวงจรเช่นนี้ตลอดไป
ในอนาคตเมื่อการก�าจัดน�้าเน่าเสียด้วยผักตบ
ชวาในบึงมักกะสันแห่งนี้ได้ผลดี ก็จะได้น�าไปใช้เป็น
แบบอย่างในการแก้ไขปัญหาน�้าเน่าเสียที่แหล่งน�้า
หรือล�าคลองอื่นต่อไป
“บึง มั ก กะสั น ” ได้ ร บั การปรับ ปรุง สนอง
114

“...ถ้าไม่ท�าจริงจังกรุงเทพฯ อยู่ไม่ได้ ภายใน ๒๐ ปีข้างหน้าแย่ เดี๋ยวนี้ก็แย่ คือคนเราจะทนไม่ได้ ไปที่อื่นก็ไปไม่ได้แล้วก็เมืองไทยจะแย่...”

ทรงเรียกว่า

“...ในกรุงเทพฯ ต้องมีพื้นที่หำยใจ แต่ที่นี่
เรำถือว่ำเป็นไตก�ำจัดสิ่งสกปรกและโรค สวน
สำธำรณะถือว่ำเป็นปอด แต่นี่เหมือนไตฟอก
เลือด ถ้ำไตท�ำงำนไม่ดีเรำตำย อยำกให้เข้ำใจ
หลักของควำมคิดอันนี้...”
บึงมักกะสันจึงเป็นบึงที่สร้างภาวะแวดล้อม
ด้วยวิธีธรรมชาติ เรียบง่าย ประหยัด และที่ส�าคัญ
เป็นแหล่งค้นคว้าทดลองทีพ่ ระราชทานเพือ่ ปวงประชา
จักได้มีสุขถ้วนทั่วหน้ากัน
การพัฒนาบึงมักกะสันจึงนับเป็นความส�าเร็จ
ที่ เ กิด จากพระปรีช าสามารถในเชิ ง วิ ช าการด้ า น
นิ เ วศวิ ท ยาและการแก้ ไ ขปั ญ หาภาวะมลพิ ษ
ทางน�้ า ด้ ว ยสายพระเนตรที่ ย าวไกล จึ ง นั บ เป็ น
พระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งแก่ชาวไทยทั้งมวล

“แถลงการณ์”

มักกะสัน
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๓๐
ภารกิจหลัก : หน้าแล้ง ก�าจัดน�้าโสโครก
ด้วยผักตบชวา
: หน้าน�้า เก็บกักและระบายน�้า
ภารกิจรอง : ท�าปุ๋ยหมัก เชื้อเพลิง
เยื่อสานจากผักตบชวา
ปลูกผักน�้าอื่นๆ ผักบุ้ง เป็นต้น
เลี้ยงปลา
(สวนสาธารณะไม่เกี่ยว)
ยกคัน รวมบึง ๘๐ ซม. คลองสามเสน ๕๐ ซม.
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ทฤษฎีการบ�าบัดน�้าเสีย
โดยใช้กระบวนการทางชีววิทยาผสมผสาน
กับเครื่องกลเติมอากาศแบบ
“สระเติมอากาศชีวภาพบ�าบัด”
(Biological Treatment Aerated Lagoon)
ตามแนวพระราชด�าริ

“บึงพระราม ๙”
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“บึงพระรำม ๙” จัดได้ว่าเป็นบึงขนาดใหญ่
อยูใ่ จกลางกรุงเทพมหานคร มีเนือ้ ทีป่ ระมาณ ๑๓๐ ไร่
และมีความยาวถึง ๑,๓๐๐ เมตร ตั้งอยู่ในเขตที่ดิน
ของส�า นั ก ทรัพ ย์ ส ิน ส่ ว นพระมหากษั ต ริย ์ ซึ่ ง อยู่
ติดกับคลองลาดพร้าวทางฝั่งตะวันตก-ตะวันออก
เฉียงใต้ ในบริเวณที่คลองลาดพร้าวบรรจบกับคลอง
แสนแสบในท้องทีเ่ ขตห้วยขวาง ซึง่ มีปญ
ั หาภาวะมลพิษ
น�้าเน่าเสียอย่างรุนแรงเพิ่มขึ้นเป็นล�าดับ เนื่องจาก
คลองลาดพร้าวเป็นคลองระบายน�้าหลักคลองหนึ่ง
ของกรุงเทพมหานคร ซึง่ รับน�า้ เสียมาจากแหล่งชุมชน
ทีอ่ ยูส่ องฝัง่ คลอง มีความกว้างประมาณ ๒๐ - ๓๐ เมตร
ลึกประมาณ ๓ เมตร คุณภาพน�า้ มีสภาพความเน่าเสีย
เฉลี่ยวัด BOD ได้ประมาณ ๑๙ มิลลิกรัมต่อลิตร
ค่าสูงสุด ๔๒ มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าต�่าสุด ๙ มิลลิกรัม
ต่อลิตร มีสีค่อนข้างด�า และมีกลิ่นเน่าเหม็นของก๊าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟต์ตลอดเวลา
ร ะ บ บ บ� า บั ด น�้ า เ ส ีย ที่ บึ ง พ ร ะ ร า ม ๙
เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานพระราชด�าริว่า
“การใช้วิธีการทางธรรมชาติแต่เพียงอย่างเดียว
ไม่เพียงพอในการบ�าบัดน�า้ เสียให้ดีข้นึ จ�าเป็นต้อง
ใช้เครื่องเติมอากาศลงไปในน�้า โดยท�าเป็นระบบ
สระเติมอากาศ (Aerated Lagoon)” โดยมอบหมาย
ให้หน่วยงานหลายหน่วยงานรับไปด�าเนินการ ได้แก่
- ส� า นั ก งานคณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
(ส�านักงาน กปร.)
- กรมชลประทาน
- กรมที่ดิน
- รัฐบาลญี่ปุ่น
- กรุงเทพมหานคร

“...บางคนว่าโครงการตามพระราชด�ารินี้ เป็นโครงการแบบไม่ใช้
วิชาการชั้นสูง ไม่ใช่ใช้วิชาการชั้นสูงทั้งหมด แต่วิธีมองทัศนะ
ต้องมองแบบกันเอง ว่าจะท� าอะไรเล็กๆ ท�าอะไรที่ไม่วุ่นวาย
ใหญ่โตจนเกินไป แต่ก่อนนี้คิดมาตลอดว่า “Small is beautiful...””

“...น�้าในประเทศไทยที่ไหลเวียนนั้นยังมีอยู่ เพียงแต่ต้องบริหารให้ดี ถ้าบริหาร
ให้ดีแล้ว มีเหลือเฟือ...”
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เพื่อใช้แบคทีเรียชนิดที่ใช้ออกซิเจนช่วยย่อยสลาย
สารอินทรียใ์ นน�า้ จึงท�าให้ระบบบ�าบัดน�า้ เสียแบบสระ
เติมอากาศสามารถรับภาระบรรทุก (Loading) ได้มากกว่า
บ่อเขียวซึ่งใช้ออกซิเจนตามธรรมชาติจากพืชน�้าและ
สาหร่าย
หลักกำรท�ำงำนของระบบ
ระบบบ�าบัดน�้าเสียแบบสระเติมอากาศ เป็น
ระบบบ�าบัดน�้าเสียทางชีววิทยา โดยใช้แบคทีเรีย
เป็นตัวก�าจัดสารอินทรียใ์ นน�า้ ทิง้ ด้วยปฏิกิรยิ าแบบใช้
ออกซิเจน ซึ่งนิยมใช้กันแพร่หลายมากระบบหนึ่ง
ในการบ�าบัดน�า้ เสียจากชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม
กับปฏิกิริยาของระบบเป็นบ่อขนาดใหญ่ลึกไม่น้อย
กว่า ๒ เมตร ปฏิกริ ยิ าการท�าลาย BOD โดยแบคทีเรีย
จะเร็ ว กว่ า ปฏิ กิ ริ ย าที่ เ กิด ขึ้ น ในระบบ Oxidation
Pond เพราะมีการเติมออกซิเจนด้วยเครื่องมือกล
จึงท�าให้การเจริญเติบโตของแบคทีเรียไม่ถูกจ�ากัดด้วย

ลักษณะของระบบบ�ำบัดน�้ำเสียบึงพระรำม ๙
เป็นระบบบ�าบัดน�้าเสียแบบสระเติมอากาศ
(Aerated Lagoon) โดยใช้เครื่องจักรกลเติมอากาศ
(Mechanical Aerated) มาช่วยเพิม่ ออกซิเจนละลายน�้า
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อัตราการเติมออกซิเจนในระบบ Oxidation Pond
มาก และปฏิกิริยาการท�าลาย BOD เร็วกว่าหลายเท่า
ส�าหรับปริมาณ BOD เท่าๆ กัน ดังนั้น ระบบ Aerated
Lagoon จึงใช้พ้นื ที่น้อยกว่าระบบ Oxidation Pond
ประมาณ ๘ - ๑๐ เท่า
ระบบ Aerated Lagoon แบ่ ง ออกเป็ น
๒ ชนิด คือ
ก. บ่อบ�ำบัดน�้ำเสียแบบสระเติมอำกำศ
(Aerobic Lagoon) ได้แก่ บ่อที่มีกา� ลังเครื่องเติม
อากาศ (Aerator) พอเพีย งที่ จ ะกวนน�้ า ให้ บ ่ อ ย
อย่างทัว่ ถึง จนไม่มกี ารตกตะกอนเกิดขึน้ ในบ่อ ปฏิกริ ยิ า
ชีวเคมีที่เกิดขึ้นในบ่อจะเป็นแบบใช้ออกซิเจนตลอด
ความลึก ของบ่ อ โดยปกติ แ ล้ ว น�้ า ทิ้ ง ที่ อ อกจาก
บ่อเติมอากาศจะค่อนข้างขุ่น จ�าเป็นต้องแยกตะกอน
ออกจากบ่อตกตะกอนเสียก่อน บ่อนี้จึงท�าหน้าที่
เติมอากาศลงไปในน�้าและกวนน�้าในบ่อตลอดเวลา

ข. บ่ อ บ�ำ บัด น� ้ำ เสี ย แบบกึ ่ง ไร้ อ ำกำศ
(Facultative Pond) คือ บ่อทีท่ า� หน้าทีเ่ ป็นบ่อตกตะกอน
ก�าจัดตะกอน และบ�าบัดน�้าให้มีคุณภาพดีขึ้น
การท�างานของระบบสระเติมอากาศบึงพระราม ๙
เริ่ ม จากการสูบ น�้ า เสีย จากคลองลาดพร้ า วเข้ า
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ในบ่อเติมอากาศ ซึง่ จะมีการเติมอากาศด้วยเครือ่ งเติม
อากาศตลอดเวลา เพือ่ ให้แบคทีเรียท�าการย่อยสลาย
สารอินทรีย์ในน�้าเสียโดยปฏิกิริยาทางชีวเคมีแบบใช้
ออกซิเจนอย่างต่อเนื่อง น�้าเสียจะถูกกักเก็บในบ่อ
เติมอากาศนาน ๑๖ ชัว่ โมง จากนัน้ จะไหลโดย Gravity
Flow ไปยังบ่อกึง่ ไร้อากาศ (Facultative Pond) เพือ่ ท�าการ
บ�าบัดสารอินทรียท์ หี่ ลงเหลือในบ่อน�า้ และเป็นการตก
ตะกอนแยกแบคทีเรียออกจากน�้าเสียด้วยท�าให้น�้าใส
น�า้ จะถูกกักเก็บอยูใ่ นบ่อนีอ้ กี เป็นเวลา ๒ ชัว่ โมง แล้วก็
จะระบายทิง้ ลงคลองลาดพร้าวตามเดิม รวมระยะเวลา
ในการบ�าบัดน�า้ เสียของระบบบ�าบัดน�า้ เสียบึงพระราม ๙
เฉลีย่ ประมาณ ๒๐ ชัว่ โมง
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ผลสั ม ฤทธิต์ ำมแนวทฤษฎี ก ำร
พัฒนำระบบตำมพระรำชด�ำริในพระบำท
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว

ปัจจุบันประสิทธิภาพในการลดค่า BOD ของ
น�้าเสียคลองลาดพร้าวเท่ากับ ๖๕% น�้าทิ้งที่ผ่าน
การบ�าบัดแล้วจะมีคา่ BOD เฉลีย่ ๙ มิลลิกรัมต่อลิตร
และมีค่า pH เท่ากับ ๗.๕
วิ ธีก ารบ� า บั ด น�้ า เสีย ระบบนี้ มี ข ้ อ ดี คื อ การ
ด�าเนินการและการควบคุมดูแลท�าได้งา่ ย ค่าก่อสร้างต�า่
ไม่ส้นิ เปลืองเนื้อที่มากนัก ไม่มีปัญหาในการก�าจัด
ตะกอน และไม่มีกลิ่นเน่าเหม็นอันเป็นเหตุเดือดร้อน
ร�าคาญต่างๆ
จึงนับเป็นพระปรีชำสำมำรถที่ส่งผลให้
พสกนิ ก รทั ้ง หลำยมี คุ ณ ภำพชี วิ ต และสภำพ
แวดล้อมที่ดยี ่งิ
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ทฤษฎีการบ�าบัดน�้าเสียด้วยการผสมผสาน
ระหว่างพืชน�้ากับระบบการเติมอากาศ
(Constructed Wetland and Air Transfer
for Waste Water Treatment)
ณ บริเวณหนองสนม-หนองหาน

หนองสนม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน
พระราชด� า ริ ใ ห้ ท� า โครงการบ�า บั ด น�้ า เสีย โดยวิ ธี
ธรรมชาติ ผ สมผสานกับ เทคโนโลยีแ บบประหยัด
กล่าวคือ จัดสร้างบ่อดักสารแขวนลอย ปลูกต้นกก
อียปิ ต์เพื่อใช้ดับกลิ่น และปลูกผักตบชวาเพื่อดูด

สิ่งโสโครกและโลหะหนัก ต่อจากนั้นจึงใช้กังหันน�้า
ชั ย พั ฒ นาและแผงท่ อ เติ ม อากาศให้ ก ับ น�้ า เสี ย
ตามความเหมาะสม ตลอดจนให้ตกตะกอนก่อนปล่อยน�า้
ลงหนองสนมเพื่อปรับสภาพน�้าให้ดีขึ้น นอกจากนี้
ยังใช้ประโยชน์จากผักตบชวาในด้านต่างๆ ได้อกี ด้วย
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เช่น ท�าปุย๋ หมัก ทอเสือ่ หรือท�าเชือ้ เพลิงได้เป็นอย่างดี
กำรท� ำ งำนของระบบบ�ำ บัด น� ้ำ เสี ย ของ
หนองสนม แบ่งเป็น ๓ ส่วนคือ
- ส่ ว นแรก เป็ นการบ�าบัดน�้า เสียด้ วยกก
อียิปต์ ซึ่งเป็นพืชที่มีคุณสมบัติช่วยดูดมูลสารต่างๆ
ทีป่ นเปือ้ นอยูใ่ นน�า้ เสียให้ลดลง โดยใช้ลานกรองกรวด
เบื้องต้นก่อนที่จะถึงบ่อปลูกกกอียปิ ต์ ให้ท�าหน้าที่
กรองสารแขวนลอยและช่ ว ยเติ ม ออกซิ เ จนให้ กั บ
น�า้ เสีย ตลอดจนช่วยให้เกิดจุลินทรียเ์ กาะทีก่ อ้ นกรวด
ซึ่งส่งผลให้มีการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่อยู่ในน�้าเสีย
ให้ลดลงได้

นอกจากนี้ ทางด้านท้ายน�้าของกระบวนการ
บ� า บั ด จะมี ต ะแกรงกระบะติ ด ตั้ ง ไว้ เพื่ อ รองรั บ
เศษขยะที่ลอยปะปนมากับน�้าให้กักไว้ในด่านแรก
จากนั้นน�้าเสียจึงจะผ่านเข้าไปในบ่อปลูกกก
อียิปต์ ซึง่ สารอินทรียจ์ ะถูกก�าจัดให้ลดลง แล้วจึงไหล
เข้าสู่บ่อตกตะกอนตามธรรมชาติ
- ส่ ว นที ่ส อง เป็ น การใช้ ร ะบบบ� า บั ด
น�้าเสียด้วยบ่อเติมอากาศโดยใช้กังหันน�้าชัยพัฒนา
เข้าช่วย เติมออกซิเจนในน�้าเพื่อให้ท�าการย่อยสลาย
สารอินทรียท์ ลี่ ะลายอยูใ่ นน�า้ เสียซึง่ ตกตะกอนได้ยาก
ให้กลายเป็นตะกอนจุลินทรีย์ที่มีน�้าหนัก (Sludge)

“...น�้ามีมากในโลก...ที่ก�าลังมีมากขึ้นคือ น�้าเน่า จะต้องป้องกันไม่ให้มีน�้าเน่า...”
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ที่สามารถตกตะกอนได้รวดเร็ว
ในขั้นนี้ตอนปลายของการบ�าบัดน�้าเสียก็ให้
ผ่านไปยังบ่อปลูกผักตบชวา ให้ช่วยลดสารพิษต่างๆ
ที่เหลืออยู่ได้อีก แล้วส่งเข้าบ่อตกตะกอนอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อให้ได้น�้าที่ใสสะอาดยิ่งขึ้น

“...น�้าเน่าจะมีอยู่เสมอ แต่อย่าให้น�้าเน่านั้นเป็นโทษมากเกินไป...”

“...ทีไ่ ปสกลนคร ก็ไปดูนา�้ โสโครกนัน่ แหละ พอแก้ได้เพราะว่าทีย่ งั มี...”
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- ส่ ว นที ่ส ำม ระบบปรับ ปรุง คุ ณ ภาพน�้า
ในหนองสนม โดยใช้เครื่องเติมอากาศแบบกังหันน�้า
ชั ย พัฒ นา ติ ด ตั้ ง ไว้ ที่ ป ากทางเข้ า ของหนองสนม
เพื่อเติมอากาศขั้นสุดท้าย นอกจากนี้ยังปลูกผักตบ
ชวาโดยกั้นไว้เป็นคอกเรียงสลับกันเป็นแถวๆ เพื่อ
ช่วยบ�าบัดน�า้ เสียและเป็นแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยของสัตว์น�้า
ทั้งระบบ
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“...เราจะต้องพยายามที่จะคิดให้ดีว่าเราจะใช้น�้านี้ให้ดีอย่างไร...”
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หนองหาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน
พระราชด�าริให้เร่งด�าเนินการแก้ไขปัญหาน�า้ เสียทีป่ ล่อย
ลงหนองหานโดยเร็ว โดยให้รวบรวมน�า้ เสียที่ระบาย
ลงหนองหานที่ ข ้ า งโรงผลิต น�้ า ประปา ที่ บ ริ เ วณ
ข้างโรงพยาบาล โดยหาทางผันน�้าด้วยท่อและคูน�้า
จากจุดทัง้ สองมารวมกันทีจ่ ดุ ระบายน�า้ ทิง้ ณ บริเวณใกล้
ฌาปนสถานภูหมากเสื่อ รวมปริมาณน�้าประมาณ
ร้อยละ ๗๐ จากเขตเทศบาล ซึง่ ระบายลงหนองหาน
มาไว้ ณ ทีเ่ ดียว แล้วให้จดั ท�าโครงการบ�าบัดน�า้ เสียโดย
วิธีธรรมชาติผสมผสานกับเทคโนโลยีแบบประหยัด
เพือ่ ให้สามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนเทศบาล
เมืองสกลนครในอนาคตต่อไป
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พระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ดังกล่าว หน่วยราชการต่างๆ ได้สนองพระราชด�าริ
ดังนี้ คือ ทางด้านกรมประมงได้ด�าเนินการออกแบบ
และก่อสร้างระบบบ�าบัดน�้าเสียแบบบ่อผึ่ง Waste
Water Stabilization Ponds ขึน้ ในพืน้ ทีป่ ระมาณ ๙๒ ไร่
บริเ วณริม หนองหาน เริ่ ม ก่ อ สร้ า งเมื่ อ ปี ๒๕๓๔
แล้วเสร็จในปี ๒๕๓๕
ในส่ ว นของกรมโยธาธิ ก ารได้ ด� า เนิ น การ
ออกแบบและก่อสร้างท่อรับน�้ าเสียในเขตเทศบาล
เมืองสกลนคร เพื่อน�าน�้าเสียเข้าไปบ�าบัดในระบบ
บ� า บั ด น�้ า เสี ย ของกรมประมงเป็ น การรับ สนอง
พระราชด�าริเช่นกัน โดยเริ่มก่อสร้างในปี ๒๕๓๔
แล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี ๒๕๓๖
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นอกจากนีท้ างด้านกรมชลประทานก็ได้ดา� เนิน
การศึกษาหาข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้งออกแบบก่อสร้าง
ระบบบ�าบัดน�้าเสียด้วยพืชน�้า (Constructed Wetland
for Waste Water Treatment) ซึ่งเป็นการบ� าบัด
น�้าเสียโดยวิธีธรรมชาติ เพื่อใช้เป็นบ่อบ�าบัดน�้าเสีย
ขั้นสุดท้าย (Polishing Pond) ทั้งนี้เป็นการน�าเอา
เทคโนโลยีแบบประหยัดจากสหรัฐอเมริกามาประยุกต์
ใช้ในประเทศไทย
ประโยชน์ ข องระบบบ� า บั ด น�้ า เสีย โดยวิ ธี
ธรรมชาติชนิดนี้ คือ เป็นรูปแบบง่ายๆ เสียค่าใช้
จ่ายน้อย และง่ายต่อการใช้ การบ�ารุงรักษา เป็นไป
ตามแนวพระราชด�าริ เป็นระบบที่จะช่วยปรับปรุง
คุณภาพน�้าให้ดียิ่งขึ้น และเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร
ในแหล่ ง น�้ า หนองหานให้ ไ ด้ ร ับ ประโยชน์ สู ง สุ ด
และยั่งยืนนาน

“...หนองหานทีส่ กลนคร โรงประปาอยูข่ า้ งส่วนมีทงั้ น�า้ โสโครกลงไปในหนองหาน เขาก็ตอ้ งท�าท่อยืน่ ไปในหนองหานไปเอาน�า้ มาท�าน�า้ ประปา
ที่น่าหนักใจก็ต้องแก้ไข...”
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ลักษณะของระบบ

๑. เป็นระบบบ�าบัดน�้าเสียด้วยพืชน�้าในพื้นที่
๘๔.๕ ไร่ ในส่วนที่เพิ่มเติมของกรมประมง และ
เชื่อมต่อกับระบบบ�าบัดน�้าเสียของกรมประมงที่ได้
สร้างเสร็จแล้ว ระบบดังกล่าวจะแบ่งออกเป็น ๔ เซลล์
แต่ละเซลล์ประกอบด้วยหนองน�า้ ตืน้ (Marsh) สองด้าน
ส่วนตรงกลางของแต่ละเซลล์จะเป็นบ่อน�้าลึก (Pond)
๒. บริเวณหนองน�้าตื้น (Marsh) จะมีความลึก
ของน�้าปกติอยู่ระหว่าง ๑๐ - ๒๐ ซม. ถูกก�าหนดให้
ท�าหน้าที่ในการลดค่าบีโอดี (BOD) ลดค่าของแข็ง
แขวนลอย (Suspended Solids) ที่เกิดขึ้นจากสาหร่าย
สีเขียว (Algae) ก�าจัดแบคทีเรียชนิด Faecal Coliform เปลี่ยนไนโตรเจนให้เป็นแอมโมเนีย และลดค่า
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ฟอสฟอรัส ซึ่งพืชน�้าที่ใช้ปลูกเพื่อท�าหน้าที่ดังกล่าว
มีทั้งหมด ๑๕ ชนิด ได้แก่
- ธูปฤๅษี (Typha angustifolia)
- กกเล็ก (Cyperus putcherrimus)
- กกกลม (Cyperus corymbousus)
- กกอียิปต์ (Cyperus papyrus)
- แห้วทรงกระเทียม (Elocharis dutcis)
- กกสามเหลี่ยม (Scirpus Grossus)
- หญ้าปล้องละมาน (Echinochloa crusgalli)
- แพงพวยน�้า (Jussiaea repens)
- ตาลปัตรฤาษี (Linnoecharis flava)
- เอื้องเพชรม้า (Polygonum tomemtosum)
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“...น�้านี้จะต้องใช้ให้ดี คือ น�้านั้นมีคุณ อย่างที่เราใช้น�้าส�าหรับบริโภค น�้าส�าหรับการเกษตร น�้าส�าหรับอุตสาหกรรม ทั้งหมดนี้ต้องใช้น�้าที่ดี หมายความว่า
น�้าที่สะอาด...”

- พุทธรักษา (Conna indica)
- บอน (Colocacia esculentum)
- ขาเขียด (Monochoira vaginalis)
- ผักตบไทย (Monochoria hastata)
- ผักบุ้ง (lpomoea aguatica)
๓. บริเวณบ่อลึก ก�าหนดให้มีความลึกของน�้า
แต่ละบ่อ ๑ เมตร ท�าหน้าที่ในการเปลี่ยนไนโตรเจน
ให้เป็นไนเตรท (Nitrification) และเปลี่ยนสารอาหาร
ไนเตรทไปอยู่ในรูปของก๊าซไนโตรเจน (Dinitrification)
รวมทัง้ ลดค่าฟอสฟอรัสด้วยพืชน�า้ (Submersed Plant)
ต่างๆ ดังนี้
- สาหร่ายหางกระรอก (Hydrilla verticillata)

- บัวสาย (Nymphaea lotus)
- ดีปลีน�้า (Potamogeton malaianus)
- ดีปลีน�้าเล็ก (Potamogeton crispus)
- กระจับ (Trapa bispinosa)
๔. หลังปลูกพืชน�้าไปแล้วประมาณ ๓ เดือน
ระบบบ�าบัดน�า้ เสียดังกล่าวนี้ จะสามารถลดค่าความ
เน่ า เสี ย ของน�้ า ที่ ป ล่ อ ยออกมาจากระบบบ� า บั ด
น�้าเสียของกรมประมง ให้มีคุณภาพดีย่ิงขึ้น และ
เมื่อพืชเติบโตสมบูรณ์เต็มที่ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ
๖ เดือน ถึง ๑ ปี ระบบนี้จะสามารถบ�าบัดน�้าเสีย
ให้เป็นน�้าดีอย่างสมบูรณ์แบบ
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ทฤษฎีการบ�าบัดน�้าเสีย
ด้วยระบบบ่อบ�าบัดน�้าเสียและวัชพืชบ�าบัด
(Lagoon Treatment and Grass Filtration)
ณ แหลมผักเบี้ย
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หลักการบ�าบัดน�า้ เสียโดยวิธธี รรมชาติแบบ
บ่อผึ่ง หรือบ่อตกตะกอน และระบบบ่อ
บ�าบัดน�้าเสีย (Oxidation Pond, Sedimental Pond and Lagoon Treatment)
ตามแนวทฤษฎีการพัฒนาอันเนือ่ งมาจาก
พระราชด�าริ

แหลมผักเบี้ย
พระรำชด�ำริระบบบ่อบ�ำบัดน�้ำเสียและวัชพืช
บ�ำบัด (Lagoon Treatment and Grass Filtration)
โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลม
ผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ตั้งอยู่ที่ต�าบล
แหลมผักเบี้ย อ� าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
เป็นโครงการศึกษาวิจัยวิธีการบ�าบัดน�้าเสีย ก�าจัด
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ขยะมูลฝอย และการรักษาสภาพป่าชายเลนด้วย
วิ ธีธรรมชาติ ต ามแนวพระราชด�า ริที่มีส าระส� า คั ญ
สรุปได้ว่า
ป ั ญ ห ำ ภ ำ ว ะ ม ล พิ ษ มี ผ ล ก ร ะ ท บ
ต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนเป็นอย่ำงมำก และนับวัน
จะทวีคูณมำกยิง่ ขึ้น กำรด�ำรงชีพของพสกนิกร
ทัง้ หลำยในปัจจุบนั ต้องเผชิญภำวะวิกฤติอนั เกิด
จำกสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมรุนแรงขึ้นตลอดเวลำ
สำเหตุ ส� ำ คั ญ ประกำรหนึ ่ง คื อ ชุ ม ชน เมื อ ง
ต่ำงๆ ยังขำดระบบบ�ำบัดน�้ำเสียและกำรก�ำจัด
ขยะมูลฝอยที่ดแี ละมีประสิทธิภำพ พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัวมีพระรำชกระแสว่ำ

“...ปัญหาส�าคัญอีกอันหนึง่ คือเรือ่ งสิง่ แวดล้อม เรือ่ งน�้าเสียกับขยะ
ได้ศกึ ษามาแล้วเหมือนกัน ท�าไม่ยากนัก ในทางเทคโนโลยีมนั ท�าได้
แล้วในเมืองไทยก็ท�าได้...”
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“...ปัญหาส�าคัญ คือ เรื่องสิ่งแวดล้อม
เรื่องน�้าเสียกับขยะ ได้ศึกษามาแล้วเหมือนกัน
ท�าไม่ยากนัก ในทางเทคโนโลยีทา� ได้ แล้วในเมือง
ไทยเองก็ท�าได้ หาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
มาแล้ว ท�าในเมืองไทยก็ท�าได้ หรือจะจ้างบริษัท
ต่างประเทศมาท�าก็ได้ นี่แหละปัญหาเดียวกัน
เดี๋ยวนี้ก�าลังคิดจะท�าแต่ติดอยู่ที่ที่จะท�า...”
และได้พระราชทานแนวพระราชด�าริว่า
“...อย่ า งที ่บ อกว่ า เอาน� ้า เสี ย มาใช้ ใ น
ทางเกษตรกรรม ท�าได้ แต่ที่ที่ท�านั้นต้องมีที่
สัก ๕,๐๐๐ ไร่ ...ขอให้ผู้เชี่ยวชาญต่างๆ มาช่วย

“...ต้องท�าการเรียกว่าการกรองน�้า ให้ท�าน�้านั้นไม่โสโครกแล้วก็ปล่อยน�้าลงมาเป็นที่ท�าการเพาะปลูก หรือท�าทุ่งหญ้า หลังจากนั้นน�้าที่เหลือ
ก็ลงทะเลโดยที่ไม่ท�าให้น�้านั้นเสีย...”
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“...ถ้าไม่จัดการโดยเร็วเราก็จะนอนอยู่ในน�้าเน่า...น�้าดีก็จะไม่มีใช้...”

รายละเอียดเพิ่มเติมอีก ดังพระราชด�ารัสว่า
“...แล้วก็ต้องท�าการเรียกว่า การกรองน�้า
ให้ท�าน�้านั้นไม่ให้โสโครก แล้วก็ปล่อยน�้าลงมา
ที เ่ ป็ น ที ท่ � า การเพาะปลู ก หรื อ ท� า ทุ ่ ง หญ้ า
หลังจากนั้นน�้าที่เหลือก็ลงทะเล โดยที่ไม่ท�าให้
น�้านั้นเสีย...”

ร่วมกันท�า ท�าได้แน่... ถ้าใครเอาที่มาให้ ๕,๐๐๐ ไร่
ที ่อ ยู่ ใ กล้ ก รุ ง เทพฯ พอใช้ ท� า ให้ ด ูย ัง ไม่ ทั น
เกษียณอายุเลย คงได้เห็น...”
ในส่วนแนวการด�าเนินงานหรือวิธีการนั้น ได้
พระราชทานพระราชด�ารัสว่า
“...โครงการที่จะท�านีไ้ ม่ยากนัก คือว่าก็มา
เอาสิ ่ง ที ่เ ป็ น พิ ษ ออก พวกโลหะหนั ก ต่ า งๆ
เอาออก ซึ่งมีวธิ ีทา� ต่อจากนั้นก็มาฟอกใส่อากาศ
บางที ก ็อ าจไม่ ต ้ อ งใส่ อ ากาศ แล้ ว ก็ม าเฉลี ่ย
ใส่ ใ นบึง หรื อ เอาน� า้ ไปใส่ ใ นทุ ่ ง หญ้ า แล้ ว ก็
เปลี่ยนสภาพของทุ่งหญ้าเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
ส่วนหนึ่งเป็นที่ส�าหรับปลูกพืช ปลูกต้นไม้...”
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จากการศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นมาก่อนของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนานมาแล้วนี่เอง จึง
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส�านักงาน กปร. และ
กรมชลประทานร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาสิง่ แวดล้อม
โดยให้เจ้าหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงานเดินทางไป
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบ�าบัดน�้าเสียและการก�าจัด
ขยะมูลฝอยที่ประเทศออสเตรเลีย เพื่อน�ารูปแบบ
และวิธกี ารมาปรับปรุงใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทย
ต่อไป
คณะท�างานได้ด�าเนินการสนองพระราชด�าริ
ดังกล่าวข้างต้น พร้อมกับส�ารวจพืน้ ทีด่ า� เนินการ พบว่า
บริเวณต�าบลแหลมผักเบีย้ อ�าเภอบ้านแหลม จังหวัด
เพชรบุรี เป็นพืน้ ทีท่ เี่ หมาะสมทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกจาก
คณะท�างานให้เป็นแหล่งด�าเนินการก่อสร้างระบบ
บ�าบัดน�้าเสียตามแนวพระราชด�าริ โดยอยู่ห่างจาก

“...ทางใต้ ข องออสเตรเลี ย มี โ ครงการ
เขาเอาน�า้ เสียนี่ไปใส่คลอง แล้วก็ใส่ทอ่ ไปใกล้ทะเล
แล้วท�าเป็นสระ เป็นบ่อใหญ่มาก เป็นพื้นที่ตั้ง
เป็นร้อยไร่ หลายร้อยไร่ เขาก็ไปท�าให้น�้านั่นนะ
หายสกปรก แล้วก็เทลงทะเล...”
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การสนองพระราชด�าริในโครงการนีม้ หี น่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย มูลนิธิชัยพัฒนา ส�านักงาน
คณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อ ประสานงานโครงการ
อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด� า ริ (ส� า นั ก งาน กปร.)

เทศบาลเมืองเพชรบุรี ประมาณ ๑๘ กิโลเมตร มีพืน้ ที่
ทัง้ สิน้ ๑,๑๓๕ ไร่ ซึง่ เป็นพืน้ ทีส่ าธารณประโยชน์ ไม่มี
ปัญหาด้านเวนคืนทีด่ นิ แต่อย่างใด
เมือ่ คณะท�างานน�าผลการศึกษาในการจัดท�า
โครงการขึ้นกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาทราบ
และในเวลาต่อมาได้ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยเห็น
ด้วยกับรูปแบบและแนวความคิดดังกล่าว ส�านักงาน
กปร. และกรมชลประทาน จึงร่วมกันจัดท�าแผนปฏิบตั กิ าร
โครงการศึกษาวิจยั และพัฒนาสิง่ แวดล้อมแหลมผักเบีย้
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย
และทรงพระกรุณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ด� า เนิ น การ
ตามแผนงานดังกล่าวได้
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กรมชลประทาน กรมป่าไม้ กรมประมง มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันราชภัฏ
เพชรบุรี และเทศบาลเมืองเพชรบุรี ร่วมกันด�าเนินการ
ดังนี้
๑. เริ่มด้วยเทศบาลเมืองเพชรบุรี ด�าเนินการ
สร้างท่อระบายรวบรวมน�า้ เสีย (Combine Waste Water
System) ในเขตเทศบาลและเขตใกล้เคียงเข้าเป็น
ระบบท่อส่งน�้าเสีย ไปยังสถานีสูบน�้าเสียที่คลองยาง
โดยกรมชลประทานได้ ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งสูบ น�้ า ขนาด
๔๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ปัจจุบันมีปริมาณ
น�้าเสียที่ต้องบ�าบัดวันละ ๔,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร แต่
เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
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ภาพโครงสร้างการท�างาน ระบบบ�าบัดน�้าเสียแบบลากูนทรีตเมนต์

จึ ง ได้ มี ก ารออกแบบไว้ ใ ห้ ก ารท� า งานทั้ ง ระบบนี้
สามารถรองรับ ปริม าณน�้ า เสีย ได้ ถ ึง ๑๐,๐๐๐
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
ที่ จุ ด นี้ จ ะท� า หน้ า ที่ เ ป็ น บ่ อ ดั ก ขยะ แยกถุง
พลาสติ ก เศษผ้ า ใบตอง เศษไม้ และตะกอน
แขวนลอยขนาดใหญ่ต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
- ลดความสกปรก
- ลดการท� า งานของเครื่อ งปั ๊ ม น�้ า เสีย ให้
น้อยลง
จัดได้ว่าสถานที่นี้เป็นบ่อตกตะกอนขั้นต้น ที่
สามารถลดค่าความสกปรกไปได้ถึง ๔๐% แล้ว
๒. ระบบการบ�าบัดน�้าเสีย เริ่มขึ้นภายหลัง
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ก. ระบบบ�ำบัดหลัก ประกอบด้วย
ระบบบ� า บั ด น�้ า เสี ย (Lagoon Treatment)
มีจ�านวน ๕ บ่อ ในพื้นที่ ๙๕ ไร่ น�า้ เสียจะไหลเข้า
ตามระบบน�้าล้น ดังนี้คือ
- บ่อตกตะกอน (Sedimentation Pond)
- บ่อบ�าบัด ๑ - ๓ (Oxidation Pond)
- บ่อปรับคุณภาพน�้า (Polishing Pond)
น�า้ เสียทีส่ ง่ มาตามท่อจะไหลเข้าสูบ่ อ่ ตกตะกอน
แล้วผ่านเข้าไปยังบ่อบ� าบัดที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓
ตามล� า ดั บ แล้ ว ไหลล้ น เข้ า สู ่ บ ่ อ ปรับ คุ ณ ภาพน�้า
เป็นขั้นสุดท้าย ก่อนที่จะระบายลงสู่ป่าชายเลนต่อไป
ซึ่ ง น�้ า เสี ย ขั้ น สุด ท้ า ยนี้ จ ะได้ ร ับ การตรวจสอบ
คุณภาพน�้าจากคณะวิจัยอย่างใกล้ชิด
ข. ระบบบ�ำบัดรอง อยู่ระหว่างด�าเนินการ
ในพื้นที่ ประมาณ ๖๐ ไร่ ประกอบด้วย
- ระบบบึงชีวภำพ (Constructed Wetland)
เป็ น การด� า เนิ น การโดยให้ น�้ า เสีย ผ่ า นบ่ อ ดิ น ตื้ น ๆ

ทีม่ กี ารสูบน�า้ เสียจากคลองยางไหลเข้าสูบ่ ริเวณบ�าบัด
น�า้ เสียแหลมผักเบีย้ ตามท่อยาวเป็นระยะทางถึง ๑๘
กิโลเมตร เข้าสูร่ ะบบบ�าบัดน�า้ เสียทีต่ า� บลแหลมผักเบีย้
ซึ่งด�าเนินการพร้อมกัน ๒ ระบบ คือ
๑) ระบบบ�าบัดน�้าเสีย
๒) ระบบก�าจัดขยะ
ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย แบ่งออกเป็น
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หญ้ารูซี่ เป็นต้น ระบบแปลงหญ้านี้จะรับน�้าจาก
บ่อปรับคุณภาพน�้าของระบบบ่อบ�าบัดน�้าเสียเข้าไป
ขังในแปลงหญ้าเป็นระยะๆ นานครัง้ ละ ๑ - ๒ สัปดาห์
กระทั่งน�้ามีความสะอาดดียิ่งขึ้น

รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร
จ�านวน ๔ บ่อ ภายในบึงปลูกพืชที่มีรากพุ่มประเภท
กกพันธุต์ า่ งๆ และอ้อ เป็นต้น ซึง่ พืชเหล่านีม้ รี ะบบราก
แผ่กระจายยึดเกาะดิน และสามารถเจริญเติบโตดี
ในน�้าขังเสีย สูงประมาณ ๑๕ - ๓๐ ซม. การบ�าบัด
น�า้ เสียจะเริม่ จากต้นบึงไหลล้นผ่านพืชต่างๆ ไปท้ายบึง
อย่างต่อเนื่อง โดยพืชทั้งหลายจะช่วยดูดซับสารพิษ
และอินทรีย์สารให้ลดน้อยลง ตลอดจนท�าหน้าที่ย่อย
สลายสารอินทรียใ์ ห้หมดไป น�า้ ทีเ่ หลือล้นออกจากบึง
จึงเป็นน�้าที่ดีที่ใช้ประโยชน์ได้
- ระบบกรองน�้ ำ เสี ย ด้ ว ยหญ้ ำ (Grass
Filtration) โดยการปล่อยน�้าเป็นระยะ (Bat Flow) ผ่าน
เข้าไปในแปลงหญ้า จ�านวน ๔ แปลง มีขนาดและ
ลักษณะเหมือนระบบบึงชีวภาพ หญ้าที่ปลูก ได้แก่
หญ้าเนเปีย หญ้าแฝก หญ้านวลน้อย หญ้าขน และ
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- ระบบกรองน� ้ำ เสี ย ด้ ว ยป่ ำ ชำยเลน
(White and Red Mangrove) น�้าเสียจะได้รับการบ�าบัด
ผ่านเข้าไปในพื้นที่ ๓๐ ไร่ ที่ทา� การปลูกป่าชายเลน
ประเภทโกงกาง แสมขาว ซึง่ ปลูกแบบคละผสมผสาน
กันในลักษณะทีเ่ ป็นธรรมชาติ ซึง่ น�า้ ทีผ่ า่ นป่าชายเลน
นี้ จ ะได้ ร ับ การบ� า บั ด จนเป็ น น�้ า ที่ ดี ต ามมาตรฐาน
เช่นกัน
กำรนี น้ ั บ เป็ น แนวพระรำชด� ำ ริ ที เ่ ป็ น
แบบฉบับแก่ชมุ ชนทั้งหลำยทั่วประเทศได้ดำ� เนินกำร
เจริญรอยพระยุคลบำท โดยยึดกำรด�ำเนินงำนที่
แหลมผักเบี้ยเป็นต้นแบบ
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ผังการด�าเนินงานโครงการศึกษาวิจัย
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ทฤษฎีบ�าบัดน�้าเสียด้วยวิธีการเติมอากาศ

โดยใช้วิธีท�าให้อากาศสามารถละลายลงไปในน�้า (Air Transfer) เพื่อเร่งการเจริญเติบโต
และการเพาะตัวอย่างรวดเร็วของแบคทีเรีย จนมีจ�านวนมากพอ
ที่จะท�าลายสิ่งสกปรกในน�้าให้หมดสิ้นไปโดยเร็ว

ตามแนวทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

“กังหันน�้าชัยพัฒนา”
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สืบ เนื่ อ งจากสภาพแวดล้ อ มที่ เ กิด ขึ้ น เป็ น
ภาวะมลพิษจากน�้าเน่าเสียของประเทศไทย มีอัตรา
และปริมาณสูงขึ้นเป็นล�าดับ จนยากแก่การแก้ไข
ให้บรรเทาเบาบางลงได้ ส่งผลต่อสุขภาพพลานามัย
ที่เสื่อมโทรมแก่พสกนิกรทั้งหลายยิ่งนัก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยใน
ความเดือดร้อนทุกข์ยากของประชาชนทั้งหลายเป็น
อย่างมาก ได้เสด็จพระราชด�าเนินทอดพระเนตรสภาพ
น�้าเน่าเสียในพื้นที่หลายแห่งหลายครั้ง ทั้งในเขต
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด พร้อมทัง้
ได้พระราชทานพระราชด�าริเรื่องการแก้ไขน�้าเน่าเสีย
ในระยะแรก ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๒๗ - ๒๕๓๐
ทรงแนะน�าให้ใช้น�้าที่มีคุณภาพดีช่วยบรรเทาน�้าเสีย
และวิ ธีก ารกรองน�้ า เสีย ด้ ว ยผั ก ตบชวาและพื ช น�้ า
ต่างๆ ซึ่งก็สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ผลในระดับ
หนึ่งเท่านั้น

“...ได้ให้ช่างเขาท�า ให้ชื่อว่า Surf Boat เพราะเหมือนเครื่องเรือ
Surf Boat มีใบพัดทีใ่ ส่ทหี่ างทีเ่ ป็นแท่งทีห่ มุนๆ ก็เลยเรียกว่า Surf Boat
ได้ผลดี ใช้เครื่อง ๑ - ๒ แรงม้า ก็จะตักน�้าขึ้นมาโปรยลงมา
ท�าให้มีออกซิเจนในน�้า...”

“...เรื่องมลภาวะก็ค่อยๆ ท�าค่อยๆ คิด แต่ว่าที่จะท�าให้เป็นล�่าเป็นสันมันมากไป มันแพงจึงค่อยๆ ท�า...”
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ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นต้นมา สภาพ
ความเน่าเสียของน�้าบริเวณต่างๆ มีอัตราแนวโน้ม
รุนแรงมากยิ่งขึ้น การใช้วิธีธรรมดาไม่อาจบรรเทา
ความเน่ า เสีย ของน�้ า อย่ า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพเท่ า ที่
ควร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทาน
พระราชด�าริให้ประดิษฐ์เครือ่ งกลเติมอากาศแบบประหยัด
ค่าใช้จ่าย สามารถผลิตขึ้นได้เองในประเทศ ซึ่งมี
ลักษณะเป็นไปในรูปแบบ “ไทยท�าไทยใช้” โดยทรง
ได้แนวทางจาก “หลุก” ซึ่งเป็นอุปกรณ์วิดน�้าเข้านา
อันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ถือเป็นจุดคิดค้นเบื้องต้น
และทรงมุ่งหวังที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล
ในการบรรเทาน�้าเน่าเสียอีกทางหนึ่งด้วย
การนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิ
ชั ย พั ฒ นาสนั บ สนุ น งบประมาณเพื่ อ การศึ ก ษา
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“...ควรจะได้พยายามศึกษาค้นคว้าวิชาการและเทคโนโลยีอันทันสมัยให้ลึกซึง้ และกว้างขวาง แล้วพิจารณาเลือกเฟ้นส่วนทีด่ ี มีประสิทธิภาพ
แน่นอน มาปรับปรุงใช้ด้วยความฉลาดริเริ่มให้พอเหมาะพอสมกับฐานะและสภาพของบ้านเมืองของเรา...”

และวิจัยสิ่งประดิษฐ์ใหม่นี้ โดยด�าเนินการจัดสร้าง
เครือ่ งมือบ�าบัดน�า้ เสียร่วมกับกรมชลประทาน ซึง่ ได้มกี าร
ผลิตเครื่องกลเติมอากาศขึ้นในเวลาต่อมา และรู้จัก
กัน แพร่ ห ลายทั่ ว ประเทศ ในปั จ จุ บ ัน นี้ มั ก นิ ย ม
เรียกกันว่า “กังหันน�้าชัยพัฒนา”
วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ พระบาท
สมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ได้ พ ระราชทานรูป แบบและ
พระราชด�าริในการสร้างและพัฒนาเครื่องต้นแบบ
เครื่องกลเติมอำกำศที่ผวิ หน้ำหมุนช้ำแบบทุน่ ลอย
หรือ “กังหันน�้ำชัยพัฒนำ” ซึ่งมีใบพัดขับเคลื่อนน�้า
และซองวิดน�้าไปสาดกระจายเป็นฝอย เพื่อให้สัมผัส
กับ อากาศได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึง เป็ น ผลให้ อ อกซิ เ จน
ในอากาศสามารถละลายเข้าไปในน�้าได้อย่างรวดเร็ว
และในช่ ว งที่ น�้ า เสีย ถูก ยกขึ้ น มากระจายสัม ผั ส

กับอากาศตกลงไปยังผิวน�้าจะท�าให้เกิดฟองอากาศ
จมตามลงไป ก่อให้เกิดการถ่ายเทออกซิเจนอีกส่วนหนึง่

“...เครื่องนี้ก็ได้ให้ช่าง กองช่างที่กรมชลประทานท�า โดยมูลนิธิ
ชัยพัฒนาได้ให้ทุน...”
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ซึ่งกังหันน�้าชัยพัฒนาแบบนี้ จะใช้ประโยชน์ได้ทั้ง
การเติมอากาศ การกวนแบบผสมผสาน และการท�าให้
เกิดการไหลตามทิศทางที่ก�าหนด
การทดลองวิจยั เพือ่ ประดิษฐ์เครือ่ งกลเติมอากาศ
ซึ่งใช้บ�าบัดน�้าเสียในพื้นที่ต่างๆ ตามความเหมาะสม
และอยู่ ใ นระหว่ า งการศึ ก ษาทดลองและวิ จั ย
จ�านวน ๙ รูปแบบ คือ

๑. เครื่องกลเติมอากาศระบบเป่าอากาศ
ลงไปใต้น�้าและกระจายฟอง

Chaipattana Aerator, Model RX-1
เป็นเครือ่ งกลเติมอากาศระบบเป่าอากาศลงไป
ใต้น�้าและกระจายฟองที่ออกแบบแผงท่อเติมอากาศ
ให้กับน�้าเสีย ใช้วิธีอัดอากาศเข้าไปที่ท่อน�าอากาศ
แล้วแบ่งแยกออกไปกระจายตามท่อกระจายซึ่งเจาะ
รูเล็กๆ ไว้ รูที่เจาะไว้จะปล่อยอากาศออกมาเติมให้
กับน�้าเสีย ในขณะเดียวกันก็จะท�าให้น�้าเสียเกิดการ
ปั่นป่วนและการเติมอากาศจะดีขึ้น แต่ขณะนี้ได้เลิก
ใช้แบบนี้แล้ว เนื่องจากประสิทธิภาพต�่าและมีปัญหา
การอุดตันของท่อกระจายฟองอากาศ

และวิดน�า้ ขึน้ ไปสาดกระจายเป็นฝอยเพือ่ ให้สมั ผัสกับ
อากาศได้อย่างทั่วถึง เป็นผลให้ออกซิเจนในอากาศ
สามารถละลายผสมกับน�้าได้เร็ว และในช่วงที่น�้าเสีย
ถูกยกขึน้ มากระจายสัมผัสกับอากาศตกลงไปยังผิวน�า้
จะท�าให้เกิดฟองอากาศจมตามลงไป ก่อให้เกิดการ
ถ่ายเทออกซิเจนอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งกังหันน�้าชัยพัฒนา
จะใช้ประโยชน์ได้ทงั้ การเติมอากาศ การกวนแบบผสม
ผสาน และการท�าให้เกิดการไหลตามทิศทางทีก่ า� หนด
จากการทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพปรากฏว่ า สามารถ
ถ่ายเทออกซิเจนได้เท่ากับ ๐.๙ กิโลกรัมของออกซิเจน
ต่อแรงม้าต่อชั่วโมง ทั้งนี้ได้มีการน�าไปใช้ทดลองที่
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า วัดบวรนิเวศวิหาร รวมทัง้
ได้ท�าการติดตั้งในระบบบ�าบัดอีกหลายพื้นที่ เช่น
วัดเทพศิรนิ ทราวาส หนองสนม จังหวัดสกลนคร และ
บริเวณสระแก้ว เทศบาลเมืองลพบุรี เป็นต้น

๒. เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน�้าหมุนช้า
แบบ “ทุน่ ลอย” หรือ “กังหันน�้าชัยพัฒนา”

Chaipattana Aerator, Model RX-2
เป็ น แบบทุ ่ น ลอยมี ซ องวิ ด น�้ า และใบพั ด
ขับเคลือ่ นน�า้ หมุนรอบเป็นวงกลม ส�าหรับขับเคลือ่ นน�า้
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๓. เครื่องกลเติมอากาศระบบเป่าอากาศ
หมุนใต้น�้า หรือ “ชัยพัฒนาซุปเปอร์ฟองแอร์”

๕. เครื ่อ งกลเติ ม อากาศระบบอั ด และ
ดูดอากาศลงใต้น้า� หรือ “ชัยพัฒนาแอร์เจท”
Chaipattana Aerator, Model RX-5
Chaipattana Aerator, Model RX-3
เป็ น แบบทุ ่ น ลอยใช้ วิ ธีอั ด อากาศลงไป
แล้วแยกกระจายเป็น ๘ ท่อ ตามแนวนอน ท่อกระจาย
ฟองอากาศนี้จะหมุนเคลื่อนที่ได้โดยรวม ท�าให้การ
เติมอากาศเป็นไปอย่างทั่วถึง จากการทดลองแล้ว
พบว่า ประสิทธิภาพการถ่ายเทออกซิเจนได้เท่ากับ
๐.๗๕ กิโลกรัมของออกซิเจนต่อแรงม้าต่อชั่วโมง

๔. เครื่องกลเติมอากาศแรงดันน�้า หรือ
“ชัยพัฒนาเวนจูรี่”
Chaipattana Aerator, Model RX-4
เป็นเครื่องที่ใช้ปั๊มแบบจุ่ม หรือเรียกว่าไดโวร์
เป็นตัวขับเคลือ่ นน�า้ ให้ออกไปตามท่อจ่าย โดยทีป่ ลายท่อ
จะท�าเป็นคอคอด เพื่อดูดอากาศจากข้างบนผสม
กับน�้าที่อัดลงด้านล่างเครื่อง น�้าที่ได้มีการทดสอบ
ประสิทธิภาพในการถ่ายเทออกซิเจนแล้วได้เท่ากับ
๐.๕๕ กิโลกรัมของออกซิเจนต่อแรงม้าต่อชั่วโมง
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โดยใช้ใบพัดหมุนอยู่ใต้น�้าส�าหรับขับเคลื่อน
น�้า ให้เกิดการปั่นป่วนและมีความเร็วสูง สามารถ
ดึงอากาศจากภายนอกให้ลงไปสัมผัสกับน�้าด้านล่าง
ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิท ธิภ าพ ได้ มี ก ารติ ด ตั้ ง ใช้ ที่
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร สถานสงเคราะห์คนชรา
บ้านบางแค เป็นต้น

๘. เครื ่อ งมื อ จั บ เกาะจุ ลิ น ทรี ย ์ หรื อ
“ชั ย พั ฒ นาไบโอ”
Chaipattana Bio-Filter, Model RX-8

๖. เครื่องกลเติมอากาศแบบตีน�า้ สัมผัส
อากาศ หรือ “เครื่องตีน�้าชัยพัฒนา”
Chaipattana Aerator, Model RX-6

เป็นเครือ่ งทีใ่ ช้รว่ มในกระบวนการบ�าบัดน�า้ เสีย
โดยใช้เส้นเชือกเป็นวัสดุตัวกลาง ส�าหรับให้จุลินทรีย์
ใช้เป็นที่อยู่อาศัย

๙. เครื่องกลเติมอากาศแบบกระจายน�้า
สัมผัสอากาศ หรือ “น�้าพุชัยพัฒนา”

ใช้ใบพัดตีน�้าให้กระจายเป็นฝอย เพื่อให้น�้า
สัมผัสกับอากาศด้านบน เครื่องชนิดนี้ได้มีการติดตั้ง
ใช้อยู่ที่บริเวณบึงมักกะสัน

Chaipattana Aerator, Model RX-9

๗. เครื่องกลเติมอากาศแบบดูดและอัด
น�า้ ลงไปที่ใต้ผวิ น�้า หรือ “ชัยพัฒนาไฮโดรแอร์”
Chaipattana Aerator, Model RX-7

เป็นเครื่องที่ติดตั้งมอเตอร์ไว้ด้านบนแล้วต่อ
เพลาขับเคลื่อน เพื่อไปหมุนปั๊มน�้าที่อยู่ใต้น�้า เมื่อ
เครื่องท�างานปั๊มจะดูดน�้าแล้วอัดเข้าเส้นท่อส่งไปยัง
หั ว กระจายน�้ า ซึ่ ง มี ลั ก ษณะเป็ น วงกลมเจาะรู ไ ว้
โดยรอบ โดยแรงดันของน�า้ ทีส่ งู นีเ้ องทีท่ า� ให้นา�้ สกปรก
พุง่ ออกผ่านรูเจาะด้วยความเร็วสูงขึน้ ไป สาดกระจาย
สัมผัสกับอากาศด้านบนได้เป็นอย่างดี

เป็นเครื่องกลเติมอากาศแบบดูดและอัดน�้ า
ลงไปทีใ่ ต้ผิวน�า้ โดยใช้ปม๊ั ดูดน�า้ จากใต้นา�้ ขึน้ มาสัมผัส
กับอากาศแล้วขับดันน�า้ ดังกล่าวลงสูใ่ ต้นา�้ อีกครัง้ หนึง่
ซึ่งจะท�าให้น�้าด้านล่างเกิดการปั่นป่วน
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“...พยายามศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีอันก้าวหน้าทุกสาขาจากทั่วโลกแล้วเลือกสรรส่วนส�าคัญที่เป็นประโยชน์มาปรับปรุงใช้ให้พอดี
พอเหมาะกับสภาพการของประเทศของเรา...”

บ�าบัดความสกปรกในรูปของมวลสารต่างๆ ให้ลด
ต�่ า ลงได้ ต ามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก �า หนด ปั จ จุ บั น

เครื่องกลเติมอากาศนานาประเภทดังกล่าว
ได้เริ่มน�ามาติดตั้งใช้งานกับระบบบ�าบัดน�้าเสียตาม
สถานที่ต่างๆ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๒
เป็นต้นมา โดยท�าการปรับปรุงตลอดเวลา เพื่อให้
บรรลุเ ป้ า หมายที่ จ ะให้ มี ก ารบ�า บั ด น�้า เสีย อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ สะดวกในการใช้งาน ประหยัดค่าใช้จา่ ย
และบ�ารุงรักษาได้ง่าย ตลอดจนมีอายุการใช้งาน
ที่ยาวนาน
การด� า เนิ น งานในขณะนี้ ไ ด้ ผ ลส�า เร็ จ ดี
น่าพึงพอใจ สามารถท�าให้น�้าใสสะอาดขึ้น ลดกลิ่น
เหม็นลงไปได้มาก และมีปริมาณออกซิเจนในน�้า
เพิ่มขึ้น บรรดาสัตว์น�้า อาทิ เต่า ตะพาบน�้า และปลา
สามารถอยูอ่ าศัยได้อย่างปลอดภัย ตลอดจนสามารถ
155

มีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร้องขอให้
มูลนิธิชยั พัฒนา และกรมชลประทานเข้าไปช่วยเหลือ
ในการบ�าบัดน�้าเสียอย่างเร่งด่วนเป็นจ�านวนมาก
เป็นที่น่าปีติยินดีเป็นล้นพ้นแก่ปวงพสกนิกร
ไทยทั้ง มวล เมื่อ เครื่อ งกลเติม อากาศ “กังหันน�้า
ชัยพัฒนา” ได้รับการพิจารณา และทูลเกล้าฯ ถวาย
สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๓๖ นับเป็นสิง่ ประดิษฐ์เครือ่ งกลเติมอากาศ
เครื่องที่ ๙ ของโลกที่ได้รับสิทธิบัตร และเป็นครั้งแรก
ที่ ไ ด้ มี ก ารรับ จดทะเบีย นและออกสิท ธิ บั ต รให้ แ ก่
พระบรมราชวงศ์ด้วย
จึงนับได้ว่าสิทธิบัตรเครื่องกลเติมอากาศใน
พระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นเป็น
“สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์

พระองค์แรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยและเป็น
ครั้งแรกของโลก”
กั ง หั น น�้ า ชั ย พั ฒ นามี ชื่ อ เสี ย งโด่ ง ดั ง ยิ่ ง ขึ้ น
อีกครัง้ หนึง่ เมือ่ ส�านักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
ได้ ป ระกาศให้ ก ัง หั น น�้ า ชั ย พั ฒ นา ได้ ร ับ รางวั ล
ที่ ๑ ในประเภทรางวัลผลงานคิดค้นหรือสิ่งประดิษฐ์
ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ ประจ�าปี ๒๕๓๖
และทู ล เกล้ า ฯ ถวายรางวั ล นี้ แ ด่ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวอีกวาระหนึ่ง โดยสดุดีถึงพระปรีชา
สามารถในการคิ ด ค้ น เครื่อ งเติ ม อากาศชนิ ด นี้ ว ่ า
สามารถบ�าบัดน�้าเสียได้ดียิ่ง
นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติก�าหนดให้
วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็น “วันนักประดิษฐ์”
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หลั ก กำรและวิ ธีก ำรท� ำ งำนของ
กังหันน�้ำชัยพัฒนำ

เพือ่ เป็นการเทอดพระเกียรติ ซึง่ สืบเนือ่ งจากการได้รับ
สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์
๒๕๓๖ นั่นเอง

กังหันน�้าชัยพัฒนาเป็นเครื่องกลเติมอากาศ
แบบทุน่ ลอย สามารถปรับตัวขึน้ ลงได้ตามระดับขึน้ ลง
ของผิวน�า้ ในแหล่งน�า้ เสีย มีสว่ นประกอบส�าคัญ คือ
- โครงกังหันน�้ารูป ๑๒ เหลี่ยม
- ซองบรรจุนา�้ ติดตัง้ โดยรอบ จ�านวน ๖ ซอง
รูซองน�้าพรุนเพื่อให้น�้าไหลกระจายเป็นฝอย
- ซองน�้าจะถูกขับเคลื่อนให้หมุนโดยรอบ
ด้วยเกียร์มอเตอร์ ซึ่งท�าให้การหมุนเคลื่อนที่ของ
ซองน�า้ วิดตักน�า้ ด้วยความเร็ว สามารถวิดน�้าลึกลงไป
จากใต้ผิวน�้า ประมาณ ๐.๕๐ เมตร ยกน�้ าสาด

“เครื่องกลเติมอากาศที่ผวิ น�า้ หมุนช้าแบบ
ทุ่นลอย” หรือ “กังหันน�้าชัยพัฒนา” เป็นผลงาน
ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ได้ พ ระราชทาน
พระราชด�าริให้ประดิษฐ์คดิ ค้นผลงานดังกล่าว เพือ่ ใช้
ในการบ�าบัดน�้าเสียที่เกิดจากแหล่งชุมชนและแหล่ง
อุตสาหกรรม นับว่าเป็นผลงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์
แบบอเนกประสงค์ได้ทงั้ การเติมอากาศ การขับเคลือ่ น
และการกวนผสมผสาน
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ขึน้ ไปกระจายเป็นฝอยเหนือผิวน�า้ ได้สูงถึง ๑.๐๐ เมตร
ท�าให้มีพื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างน�้ากับอากาศมาก และ
ส่งผลให้ออกซิเจนสามารถละลายไปในน�้าได้อย่าง
รวดเร็ว
- ในขณะที่น�้าเสียถูกยกขึ้นไปสาดกระจาย
สัมผัสกับอากาศแล้วตกลงไปยังผิวน�้านั้น จะก่อให้
เกิดฟองอากาศจมตามลงไปใต้ผิวน�้าด้วย
อนึง่ ในขณะทีซ่ องน�้าก�าลังเคลือ่ นทีล่ งสูผ่ ิวน�้า
แล้วกดลงไปใต้ผิวน�า้ นัน้ จะเกิดการอัดอากาศภายใน
ซองน�า้ ภายใต้ผวิ น�า้ จนกระทัง่ ซองน�า้ จมน�า้ เต็มที่ ก่อให้
เพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายเทออกซิเจนได้สูงขึ้น
หลังจากนั้น น�้าที่ได้รับการเติมอากาศแล้ว
จะเกิด การถ่ า ยเทของน�้ า เคลื่อ นที่ อ อกไปด้ ว ย

การผลักดันของซองน�า้ รวมทัง้ การโยกตัวของทุน่ ลอย
ในขณะท�างานสามารถผลักดันน�า้ ให้เคลือ่ นทีผ่ สมผสาน
ออกซิเจนเข้ากับน�้าในระดับความลึกใต้ผิวน�้าได้เป็น
อย่างดีอกี ด้วย จึงก่อให้เกิดกระบวนการ ทัง้ การเติม
อากาศ การกวนแบบผสมผสาน และการท�าให้เกิดการ
ไหลของน�า้ เสียไปตามทิศทางทีก่ า� หนดโดยพร้อมกัน
ในปัจจุบันมีภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐ
ได้น�าสิ่งประดิษฐ์ไปใช้เป็นจ�านวนมากและได้รับการ
จดสิทธิบัตรแล้ว จึงเป็นผลงานที่มีขั้นตอนและการ
ประดิษฐ์ในระดับที่สูงกว่าสิ่งประดิษฐ์ที่มีอยู่แล้วใน
ปัจจุบนั นับได้วา่ เป็นประดิษฐกรรมชิน้ ที่ ๙ ของโลก ซึง่
แสดงถึงพระปรีชาสามารถอันเปีย่ มด้วยพระอัจฉริยภาพ
สูงส่งเป็นเลิศในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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ทฤษฎีการบ�าบัดน�้าเสีย
โดยกระบวนการทางฟิสิกส์เคมี
(Physical-Chemical Process)
ด้วยการท�าให้ตกตะกอน (Sedimentation)
ตามพระราชด�าริ
“สารเร่งตกตะกอน”
PAC (Poly Aluminum Chloride)
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การบ�าบัดน�้าเสียอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นมีอยู่หลากหลาย
วิธีการ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ ับสภาพของน�า้ เน่าเสียทีม่ ลี ักษณะ
ต่างๆ กันไป
ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากแนวพระราชด� า ริ ที่ ไ ด้
พระราชทานในวาระต่างๆ ดังนี้
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ณ
บริเวณแปลงสาธิตสวนจิตรลดา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ได้พระราชทานพระราชด�าริเกีย่ วกับการ
แก้ไขปัญหาน�้าเสีย ความว่า
“...การแก้ไขน�้าเสียมีท�ากันหลายวิธกี าร
ทั้งด้านการใช้สารเคมีด้วย...”
การนี้ ส� า นั ก งานคณะกรรมการพิเ ศษเพื่ อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
(ส� า นั ก งาน กปร.) ร่ ว มกับ มู ล นิ ธิชั ย พั ฒ นาและ
กรมชลประทาน ด�าเนินการสนองพระราชด�าริดว้ ยการ
ประดิษฐ์เครื่องบ�าบัดน�้าเสียด้วยสารเคมีที่สามารถ

“...การใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยในงานต่าง ๆ นั้นว่าโดยหลักการ
ควรจะให้ผลมากในเรื่องประสิทธิภาพการประหยัดและการทุ่น
แรงงาน...”
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บ� า บั ด น�้ า เสีย ให้ มี ส ภาพดี ขึ้ น เพื่อ ใช้ เ ป็ น เครื่อ ง
ต้นแบบในการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมต่อไป
เครื่องบ�าบัดน�้าเสียด้วยสารเร่งตกตะกอน คือ
ผลสืบเนือ่ งจากพระราชด�าริทพี่ ระราชทานแนวปฏิบตั ไิ ว้
ต่อมา ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๗
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด�าเนิน
ไปทอดพระเนตรการท�างานของเครื่องบ�าบัดน�้าเสีย
โดยใช้สารเร่งตกตะกอน พร้อมด้วยคณะกรรมการ
มู ล นิ ธิชั ย พัฒ นา ณ บริเ วณสนามข้ า งอาคาร
ชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ซึ่งในโอกาส
นี้ได้พระราชทานชื่อ Model ของเครื่องบ�าบัดน�้าเสีย
นี้ว่ า “TRX-1” และได้ พ ระราชทานพระราชด�าริ
เพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการศึกษาวิจัย และ
พัฒนา สรุปได้ว่า

๑. ควรด�าเนินการศึกษา ค้นคว้า เกี่ยวกับ
ความเป็นไปได้ในการผลิตสาร PAC (Poly Aluminum
Chloride) ขึ้นภายในประเทศ เพื่อที่จะท�าให้ต้นทุน
ในการบ�าบัดน�้าเสียลดลง
๒. ควรน�าน�้าเสียประเภทต่างๆ และน�้าเสีย
จากคลองสามเสน คลองเปรมประชากร และคลอง
แสนแสบ มาท� า การทดลองบ� า บั ด โดยตรวจสอบ
คุณภาพน�้าทั้งก่อนและหลังบ�าบัด โดยเฉพาะเรื่อง
เชือ้ โรคและสารตกตะกอนจ�าพวกโลหะหนัก เพือ่ ทีจ่ ะ
น�าตะกอนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เช่น ท�าปุย๋ เป็นต้น
๓. คุณภาพน�า้ ภายหลังบ�าบัด อาจจะต้องผ่าน
กระบวนการเติมออกซิเจนอีกครัง้ หนึง่ โดยใช้เครือ่ งกล
เติมอากาศเข้าไปช่วย โดยต่อท่อดูดอากาศผสมกัน
ตรงบริเวณท่อน�้าไหลออกที่ผ่านการบ�าบัดแล้ว
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๒. ก ร ณี ที่ มี ม ล ส า ร ข น า ด เ ล็ ก เ ก ิด ก า ร
แขวนลอย และแพร่กระจายผสมอยู่ในน�้าจนยาก
แก่ ก ารตกตะกอน ให้ เ ติ ม สารเพื่ อ ช่ ว ยเร่ ง การ
ตกตะกอนให้เร็วขึน้ โดย “สารช่วยเร่งการตกตะกอน”
สารช่วยเร่งการตกตะกอนนี้มีอยู่หลายชนิด
เช่ น สารส้ ม เฟอร์ ร ิก คลอไรด์ เฟอร์ ริ ก ซั ล เฟต
โซเดียมอลูเมต และปูนขาว ซึ่งวิธีการนี้จ�าเป็นต้อง
ใช้สารโซดาไฟช่วยปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่าง
ของน�้าให้เหมาะสมด้วย
แต่สารช่วยเร่งการตกตะกอนที่มีการพัฒนา
ใหม่ ล ่ า สุด นี้ เรีย กว่ า “โพลี อ ลู มิ นั ม คลอไรด์ ”
(Poly Aluminum Chloride) เรียกสั้นๆ ว่า PAC

คุณสมบัติ

เครื่องบ�าบัดน�้าเสียโดยใช้สารเร่งตกตะกอน
(PAC) เป็นเครื่องบ�าบัดน�้าเสียที่มีประสิทธิภาพสูง
มี ร ะบบการท� า งานที่ ไ ม่ ย ุ่ ง ยากสามารถควบคุ ม
การท�างานได้อย่างง่าย มีขนาดกะทัดรัด ท�าให้สะดวก
ในการเคลือ่ นย้ายและติดตัง้ นอกจากนัน้ ยังประหยัด
ค่าใช้จา่ ยในการก่อสร้าง การเดินระบบ และการบ�ารุง
รักษาอีกด้วย

PAC

หลั ก กำรบ� ำ บั ด น� ้ำ เสี ย ด้ ว ยเครื ่อ ง

๑. ให้มลสารทีผ่ สมอยูใ่ นน�า้ ทัง้ ขนาดใหญ่และ
ขนาดเล็กเกิดการตกตะกอน
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กระบวนการบ�าบัดน�้าโดยใช้สารเร่งตกตะกอน
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ออกจากถังกวนช้า ผ่านแผ่นกั้นลดความเร็วของน�้า
เป็นระยะต่อเนื่องกัน
ขั ้น ที ่ ๔ : ระบบกำรตกตะกอน ด้ ว ย
การออกแบบรูป ทรงถั ง ตกตะกอนแบบทรงกลม
(Sedimentation Tank) ซึ่งท�าหน้าที่ท�าให้กลุ่มก้อนของ
อนุภาคสารแขวนลอยที่จับตัวกัน สามารถตกตะกอน
ลงสู ่ ก ้ น ถัง ได้ อ ย่ า งรวดเร็ว ส่ ว นน�้ า ใสที่ ผ ่ า นการ
ตกตะกอนแล้ ว จะไหลล้ น กระจายออกสู่ ด ้ า นบน
ตามเส้นรอบวง แล้วล้นผ่านระบบการกรองตะกอนลอย
ต่อจากนัน้ จึงไหลลงสูร่ เู จาะด้านล่างทีบ่ งั คับให้นา�้ ไหล
เป็นฝอยเพือ่ ให้นา�้ มีพนื้ ทีส่ มั ผัสกับอากาศได้มากทีส่ ุด
อันเป็นการเติมอากาศให้กบั น�้าขัน้ สุดท้ายอีกครัง้ หนึง่
ก่อนที่จะน�าเอาน�้านี้ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
การบ�าบัดน�้าเสียด้วย PAC นี้ ได้รับผลดีเป็นที่
น่าพอใจยิ่ง ด้วยวิธีการขจัดน�า้ ขุ่นได้ดีกว่าสารส้มถึง
๓ เท่า และไม่เกิดความเสียหายใดดังทีเ่ กิดจากสารส้ม
กอปรกับตกตะกอนได้รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จา่ ย
มาก จึงนับเป็นเครื่องปรับปรุงคุณภาพน�้าที่สามารถ
เข้ามามีบทบาทในกระบวนการ Recycle ที่ส�าคัญยิ่ง
ที่จะน�าน�้าเสียกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกในอนาคต

กระบวนกำรท�ำงำนของเครื่อง PAC

ขั้นที่ ๑ : น�้ำเสียเข้ำระบบขั้นต้น (lnfluent
Discharge) โดยวิธีการปั๊มน�้าสูบส่งน�้าดิบให้ไหล
ผ่านเข้าเส้นท่อ พร้อมทั้งใช้ปั๊มเติมสารเร่งตกตะกอน
(Dosing Pump) เข้าสู่เส้นท่อเพื่อผสมกับน�้าดิบใน
ปริมาณที่เหมาะสม
ขั้นที่ ๒ : เข้ำสูร่ ะบบกวนเร็ว (Rapid Mixer)
เป็นขั้นตอนที่เกิดการผสมคลุกเคล้ากันอย่างรวดเร็ว
ระหว่างน�า้ ดิบและสารเร่งตกตะกอนภายในท่อกวนเร็ว
ที่ออกแบบเป็นแผ่นเกลียว เพื่อบังคับน�้าที่มีความเร็ว
ให้ไหลวนและปั่นป่วน (Turbulence) จนเกิดเป็น
กระบวนการผสมระหว่างของเหลวทั้งสองชนิดได้
อย่างรวดเร็วและสมบูรณ์
ขัน้ ที่ ๓ : ผ่ำนไปยังระบบกวนช้ำ (Slow
Mixer) ด้วยการลดความเร็วของน�า้ จากท่อกวนเร็ว
เพื่อ ให้ เ กิด การรวมตั ว ของอนุ ภ าคสารแขวนลอย
จนกลายเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ (Flock) แล้วจึงไหล
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ทฤษฎีการแก้ไขปัญหาน�้าท่วม
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ตามแนวทางการบริหารจัดการด้านน�้าท่วมล้น
(Flood Management)
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โดยทีป่ ระเทศไทยตัง้ อยูใ่ นเขตมรสุม มีฝนตกชุก
และปริมาณน�้าฝนสูง จึงเกิดปัญหาน�้าท่วมอยู่ใน
หลายพื้นที่เกือบทุกภูมิภาค พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่ หั ว ทรงมี พ ระปริวิ ต กห่ ว งใยในปั ญ หาที่ เ กิด ขึ้ น
อยู่เสมอมา และทรงวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ
ของพื้นที่ที่ประสบปัญหาน�้าท่วม และทรงค�านึงถึง
การเลือกใช้วิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมกับสภาพท้องที่
และสมรรถนะของก�าลังเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ตลอดจน
งบประมาณค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย
วิธีกำรต่ำงๆ ที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำ
อยู่ หั ว พระรำชทำนพระรำชด�ำ ริ ใ นกำรแก้ ไ ข
ปัญหำน�้ำท่วม คือ
๑. การก่อสร้างคันกั้นน�้า เพื่อป้องกันน�้าท่วม
ซึ่งเป็นวิธีการดั้งเดิมแต่ครั้งโบราณ โดยการก่อสร้าง
คัน ดิน กั้น น�้ าขนาดที่เหมาะสมขนานไปตามล�า น�้ า
ห่างจากขอบตลิ่งพอสมควร เพื่อป้องกันมิให้น�้าล้น
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เชื่อมต่อกับล�าน�้าที่มีปัญหาน�้าท่วมโดยให้น�้าไหล
ไปตามทางผัน น�้ า ที่ ขุ ด ขึ้ น ใหม่ ไ ปลงล�า น�้ า สายอื่ น
หรือระบายออกสู่ทะเลตามความเหมาะสม ซึ่งการ
ด�าเนินการสนองพระราชด�าริวิธีนี้ ด�าเนินการโดย
กรมชลประทานในการแก้ไขปัญหาจากแม่นา�้ โก-ลก
เข้ามาท่วมไร่นาของราษฎรเสียหายหลายหมืน่ ไร่ทกุ ปี
การขุดคลองมูโนะได้ช่วยบรรเทาลงได้เป็นอย่างดี
๓. การปรับปรุงและตกแต่งสภาพล�าน�า้ เพือ่ ให้
น�้าที่ท่วมทะลักสามารถไหลไปตามล�าน�้าได้สะดวก
หรือช่วยให้กระแสน�า้ ไหลเร็วยิง่ ขึน้ อันเป็นการบรรเทา
ความเสียหายจากน�้าท่วมขังได้ โดยใช้วิธีการดังนี้
- ขุดลอกล�้าน�้าตื้นเขินให้น�้าไหลสะดวกขึ้น
- ตกแต่งดินตามลาดตลิ่งให้เรียบมิให้เป็น
อุปสรรคต่อทางเดินของน�้า
- ก�าจัดวัชพืช ผักตบชวา และรื้อท� าลาย
สิ่งกีดขวางทางน�้าไหลให้ออกไปจนหมดสิ้น
- หากล� า น�้ า คดโค้ ง มาก ให้ ห าแนวทาง
ขุดคลองใหม่เป็นล�าน�้าสายตรงให้น�้าไหลสะดวก

ตลิ่งไปท่วมในพื้นที่ต่างๆ ด้านใน เช่น คันกั้นน�้า
โครงการมูโนะ และโครงการปิเหล็งอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ จังหวัดนราธิวาส เป็นต้น
๒. การก่อสร้างทางผันน�้า เพื่อผันน�้าทั้งหมด
หรือ บางส่ ว นที่ ล ้ น ตลิ่ง ท่ ว มท้ น เข้ า มาให้ อ อกไป
โดยการก่อสร้างทางผันน�้า หรือขุดคลองสายใหม่
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การก่ อ สร้ า งเขื่ อ นเก็บ กัก น�้า เป็ น มาตรการ
ป้องกันน�้าท่วมที่ส�าคัญประการหนึ่งในการกักเก็บน�้า
ทีไ่ หลท่วมล้นในฤดูนา�้ หลาก โดยเก็บไว้ทางด้านเหนือ
เขื่อนในลักษณะอ่างเก็บน�้าซึ่งปัจจุบันด�าเนินการ
ตามพระราชด�าริมากมายหลายแห่งในประเทศไทย
และการป้ อ งกัน น�้ า ท่ ว มใหญ่ ใ นระดั บ ประเทศนั้ น
ขณะนี้ได้อยู่ในระหว่างด�าเนินการหลายจุด คือ
- โครงการพัฒ นาลุ่ ม น�้ า ป่ า สัก อัน เนื่ อ ง
มาจากพระราชด�าริ
- โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ ล ุ่ ม น�้ า ปากพนั ง
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
- โครงการพัฒนาลุ่มน�้านครนายกตอนบน
จังหวัดนครนายก
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น�้าท่วมให้ออกจากพื้นที่เป็นไปอย่างล่าช้า คูคลอง
จ�านวนมากมีความลาดเทน้อย อีกทั้งมีจ�านวนหลาย
คลองทีล่ า� น�า้ ตืน้ เขิน มีวชั พืชปกคลุมกีดขวางทางน�า้ ไหล
ท� า ให้ เ กิด เป็ น สาเหตุ ใ นหลายปั จ จั ย ของการเกิ ด
น�้ า ท่ ว มขั ง ในกรุ ง เทพมหานครและเขตปริ ม ณฑล
เป็นระยะเวลายาวนาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน
แนวพระราชด�าริให้มรี ะบบการบริหารจัดการด้านน�า้ ท่วม
ในวิธีการที่ตรัสว่า “แก้มลิง” ซึ่งได้พระราชทานพระ
ราชอรรถาธิบายว่า
“...ลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ ลิงจะรีบ
ปอกแล้วเอาเข้าปากเคีย้ วแล้วเอาไปเก็บไว้ท่แี ก้ม
ลิงจะเอากล้วยเข้าไปไว้ที่กระพุ้งแก้มได้เกือบ
ทั ้ง หวี โดยเอาไปไว้ ที ่แ ก้ ม ก่ อ นแล้ ว จึ ง น� า มา
เคี้ยวบริโภคและกลืนกินเข้าไปภายหลัง...”

กำรแก้ ไ ขปั ญ หำน� ้ำ ท่ ว มพื ้น ที ่ใ นเขต
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑลตำมพระรำชด�ำริ
“แก้มลิง”
จากสภาพธรรมชาติดงั้ เดิมของกรุงเทพมหานคร
มีลักษณะลุ่มต�่าท�าให้มีการระบายน�้ายามเกิดภาวะ
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ลั ก ษณะและวิ ธีก ำรของโครงกำร
แก้มลิง

๑. ด�าเนินการระบายน�า้ ออกจากพืน้ ทีต่ อนบน
ให้ไหลไปตามคลองในแนวเหนือ-ใต้ลงคลองพักน�้า
ขนาดใหญ่ที่บริเวณชายทะเล เช่น คลองชายทะเล
ของฝั่งตะวันออก ซึ่งจะท�าหน้าที่เป็นบ่อเก็บน�้าขนาด
ใหญ่ คือ แก้มลิง ต่อไป
๒. เมื่อระดับน�้าทะเลลดลงต�่ากว่าระดับน�้า
ในคลอง ก็ ท� า การระบายน�้ า จากคลองดั ง กล่ า ว
ออกทางประตู ร ะบายน�้ า โดยใช้ ห ลั ก การทฤษฎี
แรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity Flow) ตามธรรมชาติ
๓. สูบน�า้ ออกจากคลองทีท่ า� หน้าที่ “แก้มลิง” นี้
ให้ระบายออกในระดับต�่าที่สุดออกสู่ทะเล เพื่อจะได้
ท�าให้นา�้ ตอนบนค่อยๆ ไหลมาเองตลอดเวลา ส่งผลให้
ปริมาณน�้าท่วมพื้นที่ลดน้อยลง

เปรียบเทียบได้กับเมื่อเกิดน�้าท่วมก็ขุดคลอง
ต่ า งๆ เพื่ อ ชั ก น�้ า ให้ ม ารวมกัน แล้ ว น� า มาเก็บ ไว้
เป็นบ่อพักน�า้ อันเปรียบได้กับแก้มลิง แล้วจึงระบายน�า้
ลงทะเลเมื่อปริมาณน�้าทะเลลดลง
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๔. เมื่ อ ระดั บ น�้ า ทะเลสูง กว่ า ระดั บ น�้ า ใน
ล�าคลอง ให้ท�าการปิดประตูระบายน�้า เพื่อป้องกัน
มิให้น�้าย้อนกลับ โดยยึดหลักน�้าไหลทางเดียว (One
Way Flow)

หลักการ ๓ ประเด็น ที่โครงการแก้มลิงจะ
สามารถมี ป ระสิท ธิ ภ าพบรรลุผ ลส� า เร็จ ตามแนว
พระราชด�าริ คือ
๑. การพิจารณาสถานที่ที่จะท�าหน้าที่เป็นบ่อ
พักและวิธีการชักน�้าท่วมไหลเข้าสู่บ่อพักน�้า
๒. เส้นทางน�้าไหลที่สะดวกต่อการระบายน�้า
เข้าสู่แหล่งที่ท�าหน้าที่บ่อพักน�้า
๓. การระบายน�้ า ออกจากบ่ อ พั ก น�้ า อย่ า ง
ต่อเนื่อง
จากหลักการข้างต้น การสนองพระราชด�าริ
จึงด�าเนินการพิจารณาจากการใช้ล�าคลองหนองบึง
ธรรมชาติ หรือพื้นที่ว่างเปล่าน�ามาใช้เป็นบ่อพักน�้า
แหล่งน�้าที่จะน�าน�้าเข้าบ่อพักและระบายน�้าออกจาก
บ่อพักน�้าตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ซึ่งผล
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การด�าเนินการศึกษาและพิจารณาก�าหนดรูปแบบ
ของโครงการแล้วสามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ ส่วนคือ
๑. โครงกำรแก้มลิงฝัง่ ตะวันออกของแม่น้ำ�
เจ้ ำ พระยำ ท� า การรับ น�้ า ในพื้น ที่ ฝ ั ่ ง ตะวั น ออก
ของแม่ น�้ า เจ้ า พระยา นั บ ตั้ ง แต่ จั ง หวั ด สระบุ ร ี
พระนครศรีอ ยุ ธ ยา ปทุ ม ธานี นนทบุร ี และ
กรุง เทพมหานคร มาตามคลองสายต่ า งๆ โดย
ใช้ ค ลองชายทะเลที่ ตั้ ง อยู่ ร ิม ทะเลด้ า นจั ง หวั ด
สมุ ท รปราการ ท�า หน้ า ที่ เ ป็ น บ่ อ พัก น�้า หรื อ รั บ น�้ า
และพิจารณาหนองบึงหรือพื้นที่ว่างเปล่าตามความ
เหมาะสม เป็นบ่อพักน�า้ เพิม่ เติมโดยใช้คลองธรรมชาติ
ในแนวเหนื อ -ใต้ เช่ น คลองพระองค์ ไ ชยานุ ชิ ต
คลองบางปลา คลองด่าน คลองบางปิ้ง คลองต�าหรุ
คลองชายทะเล เป็นแหล่งระบายน�้าเข้าและออกจาก
บ่อพักน�้า

๒. โครงกำรแก้มลิงในพื้นที่ฝั่งตะวันตก
ของแม่ น� ้ำ เจ้ ำ พระยำ ท� า หน้ า ที่ รั บ น�้ า ในพื้ น ที่
ฝั ่ ง ตะวั น ตกของแม่ น�้ า เจ้ า พระยา ตั้ ง แต่ จั ง หวั ด
อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นครปฐม
กรุ ง เทพมหานคร และสมุ ท รสาครไปลงคลอง
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ด้วยวิธีการต่างๆ คือ
โครงการแก้มลิง “แม่น�้าท่าจีนตอนล่าง”
ซึ่งใช้หลักในการควบคุมน�า้ ในแม่น�้าท่าจีน คือ เปิด
ระบายน�า้ จ�านวนมากลงสูอ่ า่ วไทยเมือ่ ระดับน�า้ ทะเลต�า่
ปิ ด กั้ น ไม่ ใ ห้ น�้ า จากด้ า นท้ า ยน�้ า ไหลรุ ก ล�้ า เข้ า ไป
ในแม่ น�้า เมื่ อ น�้ า ทะเลมี ร ะดั บ สูง ถือ เป็ น โครงการ
อเนกประสงค์ทสี่ า� คัญยิง่ ในอนาคตด้วย นอกจากช่วย
บรรเทาอุทกภัยให้กับพื้นที่บางส่วนทางตะวันตกของ
แม่นา�้ เจ้าพระยา ตัง้ แต่ตอนใต้ทางรถไฟสายใต้มาแล้ว
ยังจะช่วยป้องกันการรุกล�า้ ของน�า้ เค็มเข้าไปในแม่นา�้
ท่าจีนช่วงฤดูแล้งระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม

มหาชัย-สนามชัย และแม่น�้าท่าจีน เพื่อระบายออกสู่
ทะเลด้านจังหวัดสมุทรสาคร
นอกจากสภาพพื้น ที่ ทั่ ว ไปแถบนั้ น ยัง ไม่ มี
คั น กั้ น น�้ า ริม ฝั ่ ง เจ้ า พระยาและคั น กั้น น�้ า ขนานกั บ
ชายทะเลแล้ว คลองต่างๆ ที่มีทางน�้าไหลเชื่อมต่อกับ
ชายทะเลก็ยังไม่มีการควบคุมเพียงพอ ดังนั้นเมื่อน�้า
ทะเลมีระดับสูงขึ้นจึงหนุนไม่ให้น�้าจืดไหลออกทะเล
หรือไหลออกทะเลได้ช้ามากก่อให้เกิดภาวะน�้าท่วม
รุนแรงและท่วมขังนานวัน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน
พระราชด�าริเพือ่ ให้การระบายน�้าท่วมออกทะเลเร็วขึน้
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โดยสามารถน�าน�้าไปใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร
อุตสาหกรรม และอุปโภคบริโภคได้อีกด้วย
โครงการแก้มลิง “แม่น�า้ ท่าจีนตอนล่าง”
จะมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ต้องด�าเนินการครบระบบ
๓ โครงการ ด้วยกัน คือ
๑. โครงการแก้มลิง “แม่น�้าท่าจีนตอนล่าง”
ประกอบด้วย
- ประตูระบายน�้า ค.ส.ล. ปิดกั้นน�า้ แม่น�้า
ท่าจีน
- ประตูเรือสัญจร
- ท�านบดินปิดล�าน�้าเดิม
- บันไดปลา
- สถานีสูบน�้าขนาดใหญ่
๒. โครงการแก้มลิง “คลองมหาชัย-คลอง
สนามชัย”
ด�าเนินการก่อสร้างท�านบปิดกั้นในคลอง
มหาชัย-คลองสนามชัย พร้อมก่อสร้างประตูระบายน�า้
รวมทั้งคลองสาขาต่างๆ คือ
- ประตูระบายน�้าคลองสหกรณ์สาย ๓
- ประตูระบายน�้าคลองเจ๊ก
- ประตูระบายน�้าคลองโคกขาม
- ประตูระบายน�้าคลองแสมด�า
- ประตูระบายน�้าคลองแสมด�าใต้
พื้นที่ทั้งหมดนี้จะท�าหน้าที่รับน�้าและน�้าท่วม
ขังจากพื้นที่ตอนบนมาเก็บไว้ พร้อมกับระบายลงสู่
อ่าวไทยตามจังหวะการขึ้น-ลงของระดับน�้าทะเลโดย
อาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกและการสูบน�้าที่เหมาะสม
และสอดคล้องกัน โดยจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการระบายน�้าตามคูคลองธรรมชาติต่างๆ ในช่วง
ฤดูฝน และช่วยป้องกันการรุกล�้าของน�้าเค็มมิให้ไหล
เข้าไปในแม่น�้าล�าคลองและพื้นที่การเกษตร รวมทั้ง
สามารถเก็บกักน�้าจืดไว้ด้านเหนือประตูระบายน�้า
เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้อีกด้วย

๓. โครงการแก้ ม ลิง “คลองสุ นั ข หอน”
ประกอบด้วย
- ประตูปดิ กัน้ คลองสุนขั หอน พร้อมอาคาร
ประกอบ
- สถานีสูบน�้าออกจากคลองสุนัขหอน
โครงการแก้มลิงนับเป็นนิมิตหมายอันเป็นสิ่ง
ที่ชาวไทยทั้งหลายได้รอดพ้นจากทุกข์ภัย ที่น�าความ
เดือดร้อนแสนล�าเค็ญมาสู่ชีวิตที่อบอุ่นปลอดภัย ซึ่ง
แนวพระราชด�าริอันเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการด้านน�้าท่วมนี้มีพระราชด�าริเพิ่มเติมว่า
“...ได้ด�าเนินการในแนวทางที่ถูกต้องแล้ว
ขอให้รบี เร่งหาวิธปี รับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ
ต่ อ ไป เพราะโครงการแก้ ม ลิ ง ในอนาคต
จะสามารถช่วยพื้นที่ได้หลายพื้นที่...”
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ทฤษฎีการพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ป่าไม้ของประเทศไทยถูกท�าลายลงอย่างรวดเร็ว
ตามแรงหนุนเนื่องของประชากรที่เพิ่มขึ้น ผนวกกับ
พลัง ผลัก ด้ า นทางเศรษฐกิ จ ระบบทุ น นิ ย มเสรีที่
มุ่งค้าขาย โดยใช้ป่าเป็นตัวส�าคัญเชิงพาณิชย์
การเช่นนี้ก่อให้เกิดภาวะแห้งแล้งเนื่องจาก
ต้นน�้าล�าธารถูกท�าลาย ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล
เมื่อยามน�้าหลากก็เกิดน�้าท่วมฉับพลัน และมีการ

พังทลายของดินอย่างรุนแรง จนเป็นปัญหาต่อการ
ประกอบอาชีพทางการเกษตร กลายเป็นทุกข์ร้อน
ของแผ่นดิน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนัก
ถึงปัญหาดังกล่าวยิง่ นัก โดยเฉพาะเรือ่ งป่าไม้เป็นสิง่ ที่
พระองค์ทรงห่วงใยเป็นอย่างมาก ตั้งแต่เริ่มเสด็จ
เถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติเป็นต้นมา
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“...การทีจ่ ะมีตน้ น�า้ ล�าธารไปชัว่ กาลนานนัน้ ส�าคัญอยูท่ กี่ ารรักษาป่า
และปลูกป่าบริเวณต้นน�้า...”

นาพร้อมข้าราชบริพาร เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๐๔ จ�านวน ๑,๒๕๐ ต้น
ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้น�าพันธุ์
ไม้ ต ่ า งๆ ทั่ ว ประเทศมาปลู ก ในบริ เ วณที่ ป ระทั บ
สวนจิตรลดาในลักษณะป่าไม้สาธิต นอกจากนีย้ งั ได้สร้าง
พระต�าหนักเรือนต้นไม้บริเวณป่าไม้สาธิตนั้น เพื่อ
ทรงศึกษาธรรมชาติวิทยาของป่าไม้ด้วยพระองค์เอง
อย่างใกล้ชิดและลึกซึ้งในปี พ.ศ. ๒๕๐๘

• ป่าไม้สาธิต...พระราชด�าริเริ่มแรก
ส่วนพระองค์

ในระยะต้ น รัช กาลพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า
อยู่ หั ว ได้ เ สด็ จ พระราชด� า เนิ น แปรพระราชฐานไป
ประทับ ณ พระราชวังไกลกังวล อ�าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์เป็นประจ�าแทบทุกปี โดยในระยะ
แรกจะเสด็ จ ด้ ว ยรถไฟพระที่ นั่ ง ต่ อ มาเมื่ อ มี ก าร
ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมดีขึ้น จึงเสด็จโดยรถยนต์
พระที่นั่ง ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๐๓ - ๒๕๐๔ ขณะ
เสด็จพระราชด�าเนินผ่านจังหวัดนครปฐม ราชบุรี
และเพชรบุรี เมื่อรถยนต์พระที่นั่งผ่านอ�าเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรีนั้น มีต้นยางขนาดใหญ่ปลูกเรียงราย
ทั้งสองข้างทาง จึงได้มีพระราชด�าริที่จะสงวนบริเวณ
ป่ า ยางนี้ไว้ ใ ห้ เ ป็ นสวนสาธารณะ แต่ ใ นระยะนั้น
ไม่อาจด�าเนินการได้ เนือ่ งจากต้องจ่ายเงินค่าทดแทน
ในอัตราทีส่ ูง เพราะมีราษฎรมาท�าไร่ทา� สวนในบริเวณ
นั้นจ�านวนมาก
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ได้ ท รงเริ่ ม
ทดลองปลูก ต้ น ยางด้ ว ยพระองค์ เ อง โดยทรง
เพาะเมล็ดยางในกระถางบนพระต�าหนักเปี่ยมสุข
พระราชวังไกลกังวล และได้ทรงปลูกต้นยางนั้นใน
แปลงป่าไม้ทดลองในบริเวณแปลงทดลองปลูกต้นยาง

เส้นทางสายอ�าเภอท่ายาง-หัวหิน ที่มีต้นยางขนาดใหญ่ ที่ทรงมี
พระราชประสงค์ให้ท�าการอนุรักษ์ไว้
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“...ต้องพยายามอธิบายให้ราษฎรเข้าใจถึงการตัดต้นไม้ส�าหรับใช้สอยให้ถกู ประเภท โดยเฉพาะต้นไม้ที่ปลูกส�าหรับใช้เป็นไม้ฟืนซึ่งปลูก
เพื่อประโยชน์ และความสะดวกของราษฎรเอง...”

แนวพระราชด�าริด้านป่าไม้ :
ทรงคิดค้นนานาวิธที ่จี ะอนุรกั ษ์ปา่ ไม้ให้ยนื ยง
• ทรงสร้างความตระหนักให้มคี วามรักป่าไม้
ด้วยจิตส�านึกร่วมกัน (Awareness and
Sharing Participation) มากกว่าวิธี

การใช้อ�านาจบังคับ

ณ หน่วยงานพัฒนาต้นน�้าทุ่งจ๊อ ในปี พ.ศ.
๒๕๑๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้พระราชทาน
พระราชด�าริให้มีการปลูกต้นไม้ ๓ ชนิด ที่แตกต่าง
กัน คือ ไม้ผล ไม้โตเร็ว และไม้เศรษฐกิจเพื่อจะ
ท�าให้เกิดป่าไม้แบบผสมผสาน และสร้างความสมดุล
แก่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน สามารถตอบสนองความ
ต้องการของรัฐและวิถปี ระชาในชุมชนประการส�าคัญ
นัน้ มีพระราชด�าริทยี่ ึดเป็นทฤษฎีการพัฒนาด้านป่าไม้
โดยปลูกฝังจิตส�านึกแก่ประชาชนว่า
“...เจ้าหน้าที่ปา่ ไม้ ควรจะปลูกต้นไม้ลงใน
ใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูก
ต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ดว้ ยตนเอง...”
นับเป็นทฤษฎีทเี่ ป็นปรัชญาในด้านการพัฒนา
ป่าไม้ที่ยิ่งใหญ่โดยแท้

“...ต้องอธิบายให้ราษฎรรูว้ า่ การทีป่ ริมาณน�า้ ตามแหล่งน�า้ ธรรมชาติ
ลดลงนั้น ก็เพราะมีการท�าลายป่าต้นน�้าโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์...”
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“...การปลูกป่านี้ส�าคัญอยู่ที่ปล่อยให้เขาขึ้นได้ คืออย่าไปตอแยต้นไม้ อย่าไปรังแกต้นไม้...”

• ทฤษฎีการปลูกป่าโดยไม่ตอ้ งปลูกตาม
หลักการฟืน้ ฟูสภาพป่าด้วยวัฏธรรมชาติ
(Natural Reforestation)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยใน
ปั ญ หาปริม าณป่าไม้ ล ดลงเป็ น อย่ า งมาก จึ ง ทรง
พยายามค้นหาวิธีนานาประการทีจ่ ะเพิม่ ปริมาณของ
ป่าไม้ในประเทศไทยให้เพิ่มมากขึ้นอย่างมั่นคงและ
ถาวร โดยมีวิธีการที่เรียบง่ายและประหยัดในการ
ด�าเนินงาน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมระบบวงจรป่าไม้
ในลักษณะอันเป็นธรรมชาติดงั้ เดิม ซึง่ ได้พระราชทาน
พระราชด�าริหลายวิธีการ คือ
๑. ปลูกป่าโดยไม่ตอ้ งปลูก ด้วยวิธีการ ๓ วิธี
คือ
ก. “...ถ้าเลือกได้ท่ที เ่ี หมาะสมแล้ว ก็ท้งิ
ป่านั้นไว้ตรงนั้น ไม่ตอ้ งไปท�าอะไรเลย ป่าจะเจริญ

“...เราจะท�าให้ประเทศไทยกลับมีความอุดมสมบูรณ์ มีความชุม่ ชืน้
ได้ ขออย่าไปรังแกป่าเท่านั้นเอง ไม่ต้องท�าอะไรมาก...”
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เติบโตขึน้ มาเป็นป่าสมบูรณ์โดยไม่ต้องไปปลูก
เลยสักต้นเดียว...”
ข. “...ไม่ไปรังแกป่าหรือตอแยต้นไม้
เพียงแต่คุ้มครองให้ขึ้นเองได้เท่านั้น...”
ค. “...ในสภาพป่าเต็งรัง ป่าเสื่อมโทรม
ไม่ตอ้ งท�าอะไรเพราะตอไม้กจ็ ะแตกกิ่งออกมาอีก
ถึงแม้ต้นไม่สวยแต่ก็เป็นต้นไม้ใหญ่ได้...”
๒. ปลูกป่าในที่สูง ทรงแนะน�าวิธีการ ดังนี้
“...ใช้ไม้จ�าพวกทีม่ ีเมล็ดทัง้ หลายขึน้
ไปปลู ก บนยอดที ่สู ง เมื ่อ โตแล้ ว ออกฝั ก ออก
เมล็ดก็จะลอยตกลงมาแล้วงอกเองในที่ต่�าต่อไป
เป็นการขยายพันธุ์โดยธรรมชาติ...”
๓. ปลูกป่าต้นน�้าล�าธาร หรือการปลูกป่า
ธรรมชาติ ทรงเสนอแนวทางปฏิบัติว่า
ก. ปลูกต้นไม้ที่ขึ้นอยู่เดิม คือ

“...ถ้าเลือกได้ที่ที่เหมาะสมแล้ว ก็ทิ้งไว้อยู่อย่างนั้น โดยไม่ไปรังแกป่า ต้นไม้
ก็จะขึ้นเอง...”

“...เมื่อป่าชุ่มชื้นแล้ว ปริมาณน�้าฝนที่ตกลงมาก็จะมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งเป็นการเพิ่มปริมาณน�้าในแหล่งน�้าให้มากขึ้นตามล�าดับ...”
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“...การแผ้วถางป่าบนเขาและตามล�าห้วย เพือ่ การเกษตรกรรมนัน้ เป็นการท�าลายแหล่งเกิดของต้นน�า้ ล�าธาร และจะเป็นผลเสียของเกษตรกรเอง...”

“...ศึกษาดูก่อนว่าพืชพันธุ์ไม้ดั้งเดิม
มีอะไรบ้าง แล้วปลูกแซมตายรายการชนิดต้นไม้
ที่ศึกษามาได้...”
ข. งดปลูกไม้ผิดแผกจากถิ่นเดิม คือ
“...ไม่ควรน�าไม้แปลกปลอมต่างพันธุ์
ต่างถิน่ เข้ามาปลูกโดยยังไม่ได้ศึกษาอย่างแน่ชัด
เสียก่อน...”
๔. การปลูกป่าทดแทน
ในขณะนี้ ป ระเทศไทยเรามี พื้ น ที่ ปา่ ไม้
เหลืออยูเ่ พียงร้อยละ ๒๕ ของพืน้ ทีป่ ระเทศประมาณการ
ได้เพียง ๘๐ ล้านไร่เท่านั้น
หากจะเพิ่ ม เนื้ อ ที่ ปา่ ไม้ ใ ห้ ไ ด้ ป ระมาณ
ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศแล้ว คนไทยจะต้อง
ช่วยกันปลูกป่าถึง ๔๘ ล้านไร่ โดยใช้กล้าไม้ปลูก
ไม่ต�่ากว่าปีละ ๑๐๐ ล้านต้น ใช้เวลาถึง ๒๐ ปี จึงจะ
เพิ่มป่าไม้ได้ครบเป้าหมายที่ก�าหนดไว้เท่านั้น

“...เนื่องจากป่าต้นน�้าล�าธารถูกท�าลายลงไปมากขึ้นทุกที จึงควรมี
นโยบายในการป้องกันรักษาป่าเป็นการปลูกป่าทดแทน....”

183

“...การปลูกป่าทดแทนตามไหล่เขา จะต้องปลูกต้นไม้หลาย ๆ ชนิด เพื่อให้ได้ประโยชน์อเนกประสงค์ คือมีทั้งไม้ผล ไม้สา� หรับก่อสร้าง
และไม้ส�าหรับท�าฟืน....”

วิถีทางแบบผสมผสานกันในเชิงปฏิบตั ิ ดังพระราชด�าริ
ความตอนหนึ่งว่า
“...การปลูกป่าทดแทนจะต้องท�าอย่างมี
แผน โดยการด�าเนินการไปพร้อมกับการพัฒนา
ชาวเขา ในการนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ชลประทาน
และฝ่ายเกษตรจะต้องร่วมมือกันส�ารวจต้นน�้า
ในบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อวางแผนปรับปรุง
ต้นน�้าและพัฒนาอาชีพได้อย่างถูกต้อง...”
วิธีการปลูกป่าทดแทน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน
ค�าแนะน�าให้มกี ารปลูกป่าทดแทนตามสภาพภูมศิ าสตร์
แ ล ะ ส ภ า ว ะ แ ว ด ล ้ อ ม ข อ ง พื้ น ที่ ที่ เ ห ม า ะ ส ม
กล่าวคือ
๑. ปลูก ป่าทดแทนในพื้ น ที่ ป ่ า ไม้ ถู ก บุ ก รุ ก
แผ้วถาง และพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม

“...การปลูกป่าทดแทนนั้นควรถือเป็นงานเร่งด่วน....”

การปลู ก ป่าทดแทนจึ ง เป็ น แนวทฤษฎี ก าร
พัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริที่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานมรรควิธีในการ
ปลูก ป่ า ทดแทน เพื่ อ คื น ธรรมชาติ ส ู่ แ ผ่ น ดิ น ด้ ว ย
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“...การปลูกป่าทดแทนในพื้นที่เสื่อมโทรม
หรือพื้นที่ตน้ น�า้ ล�าธารที่ถูกบุกรุกแผ้วถางจนเป็น
ภูเขาหัวโล้น แล้วจ�าต้องปลูกป่าทดแทนเร่งด่วน
นั้น ควรจะทดลองปลูกต้นไม้ชนิดโตเร็วคลุมแนว
ร่องน�า้ เสียก่อน เพื่อท�าให้ความชุ่มชื้นค่อยๆ
ทวีข้นึ แผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน�้า ซึ่งจะท�าให้
ต้นไม้งอกงามและมีสว่ นช่วยป้องกันไฟป่า เพราะ
ไฟจะเกิดง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้น ในปีต่อไป
ก็ให้ปลูกต้นไม้ในพื้นทีถ่ ดั ขึน้ ไป ความชุม่ ชื้นก็จะ
แผ่ขยายกว้างต่อไปอีก ต้นไม้จะงอกงามดีตลอด
ทั้งปี...”
๒. การปลูกป่าทดแทนตามไหล่เขา
“...จะต้องปลูกต้นไม้หลายๆ ชนิด เพื่อ
ให้ได้ประโยชน์อเนกประสงค์ คือ มีทั้งไม้ผล ไม้
ส�าหรับก่อสร้าง และไม้สา� หรับท�าฟืน ซึ่งเกษตรกร
จ�าเป็นต้องใช้เป็นประจ�า ซึ่งเมื่อตัดไม้ใช้แล้ว
ก็ปลูกทดแทนหมุนเวียนทันที...”

“...การปลูกป่าทดแทน ต้นไม้ทจี่ ะปลูกจะต้องมีทงั้ ต้นไม้ทคี่ ลุมแหล่งน�้า ต้นไม้ยึดดิน
ไม้ผล ต้นไม้ใช้ท�าฟืน ต้นไม้ใช้ในการก่อสร้าง ตลอดจนต้นไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจ
เพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างอเนกประสงค์...”

๓. การปลูก ป่ า ทดแทนบริเ วณต้ น น�้ า บน
ยอดเขาและเนินสูง
“...ต้องมีการปลูกป่าโดยปลูกไม้ยนื ต้นและ
ปลูกไม้ฟืน ซึ่งไม้ฟืนนั้นราษฎรสามารถตัดไป
ใช้ได้ แต่ต้องมีการปลูกทดแทนเป็นระยะ ส่วน
ไม้ยืนต้นจะช่วยให้อากาศมีความชุ่มชื้น ซึ่งเป็น

“...การปลูกป่าทดแทนจะต้องรีบปลูกต้นไม้คลุมแนวร่องน�้าเสียก่อน เพื่อให้ความชุ่มชื้นแผ่ขยายออกไป...”
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“...สิง่ ทีส่ �าคัญและจะต้องด�าเนินการโดยรีบด่วน คือการปลูกป่าส�าหรับใช้เป็นฟืนในบริเวณใกล้หมูบ่ า้ น...”

๔. ให้มกี ารปลูกป่าทีย่ อดเขา เนือ่ งจากสภาพ
ป่าบนที่เขาสูงทรุดโทรม ซึ่งจะมีผลกระทบต่อลุ่มน�้า
ตอนล่าง และคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่มีเมล็ดเป็นฝักเพื่อให้
เป็นกระบวนการธรรมชาติปลูกต่อไปจนถึงตีนเขา
๕. ปลูกป่าบริเวณอ่างเก็บน�้า หรือเหนืออ่าง
เก็บน�้าที่ไม่มีความชุ่มชื้นยาวนานพอ
๖. ปลูกป่าเพือ่ พัฒนาลุม่ น�า้ และแหล่งน�า้ ให้มี
น�้าสะอาดบริโภค
๗. ปลูกป่าให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยให้
ราษฎรในท้องทีน่ นั้ ๆ เข้ามามีสว่ นร่วมในการปลูก และ
ดูแลรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโต นอกจากนีย้ งั เป็นการ
ปลูกฝังจิตส�านึกให้ราษฎรเห็นความส�าคัญของการ
ปลูกป่า
๘. ปลูกป่าเสริมธรรมชาติ เพื่อเป็นการเพิ่ม
ที่อยู่อาศัยแก่สัตว์ป่า

ขัน้ ตอนหนึง่ ของระบบการให้ฝนแบบธรรมชาติ
ทั้งยังช่วยยึดดินบนเขาไม่ให้พังทลายเมื่อเกิด
ฝนตกอีกด้วย...”

“...จะต้องค�านวนเมื่อที่ที่จะปลูกป่าให้สมดุลกับจ�านวนประชากรในหมู่บ้านด้วย
ซึง่ จะเป็นการป้องกันไม่ให้ราษฎรตัดไม้ทา� ลายป่าต่อไป....”
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บัด นี้ ในหลายโครงการที่ เ ป็ น การปลูก
ป่าทดแทนตามแนวพระราชด�าริได้บรรลุผลสัมฤทธิ์
น่ า พึ ง พอใจ อาทิ โครงการปลู ก ป่ า ชั ย พั ฒ นา
แม่ฟา้ หลวง ทีด่ อยตุง จังหวัดเชียงราย และทีห่ นองพลับ
อ� า เภอหั ว หิ น จั ง หวั ด ประจวบคี ร ีขั น ธ์ โครงการ
ปลูก สร้ า งสวนป่ า ในศู น ย์ ศึ ก ษาการพัฒ นาต่ า งๆ
โครงการสวนป่าสิริเจริญวรรษ จังหวัดชลบุรี โครงการ
ปลูก ป่าห้ ว ยองคต จั ง หวั ด กาญจนบุร ี โครงการ
ปลูกป่าเสริมธรรมชาติในและนอกเขตภูพานราชนิเวศน์
จังหวัดสกลนคร เป็นต้น
๕. การปลูกป่า ๓ อย่าง ได้ประโยชน์
๔ อย่าง : การรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติด้วย
พระปรีชาญาณอย่างชาญฉลาดให้เกิดประโยชน์
แก่ปวงชนมากที่สุด ยาวนานที่สุด และทั่วถึงกัน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแนะน�าการ
ปลูกป่าในเชิงผสมผสาน ทั้งด้านเกษตรวนศาสตร์
และเศรษฐกิ จ สัง คมไว้ เ ป็ น มรรควิ ธีป ลูก ป่าแบบ

“...ให้พัฒนาพืน้ ทีป่ ่าไม้ โดยควบคุมไม่ให้มกี ารตัดต้นไม้ในบริเวณป่าไม้ทคี่ ่อนข้าง
สมบูรณ์...”

เบ็ดเสร็จนั้นไว้ด้วย
ลักษณะทั่วไปของป่า ๓ อย่าง
พระราชด�าริปลูกป่า ๓ อย่างนั้น มีพระราช
ด�ารัส ความว่า
“...ป่าไม้ที่จะปลูกนั้น สมควรที่จะปลูก
แบบป่าใช้ไม้หนึ่ง ป่าส�าหรับใช้ผลหนึ่ง ป่าส�าหรับ

“...การปลูกต้นไม้ประเภทต่าง ๆ คละกันนั้น ราษฎรส่วนรวมจะสามารถตัดเป็นฟืนหรือเพื่อใช้สอยในการก่อสร้างโดยไม่เป็นการท�าลาย
ป่าต้นน�้า อีกทั้งยังสามารถเก็บผลไม้เพื่อบริโภคหรือจ�าหน่ายได้อีกด้วย...”
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“...ปลูกสวนป่าโดยใช้ไม้สามชนิดเป็นหลัก กล่าวคือ ไม้โตเร็ว ไม้ผล และไม้ใช้สอย...”

ใช้เป็นฟืนอย่างหนึ่ง อันนี้แยกออกไปเป็นกว้างๆ
ใหญ่ๆ การที่จะปลูกต้นไม้ส�าหรับได้ประโยชน์
ดังนี้ ในค�าวิเคราะห์ของกรมป่าไม้รู้สึกจะไม่ใช่
ป่าไม้ เป็นสวน หรือจะเป็นสวนมากกว่าป่าไม้
แต่ในความหมายของการช่วยเหลือเพื่อต้นน�้า
ล�าธารนั้น ป่าไม้เช่นนี้จะเป็นสวนผลไม้ก็ตาม
หรือเป็นสวนไม้ฟืนก็ตาม นั่นแหละเป็นป่าไม้ที่
ถูกต้อง เพราะท�าหน้าที่เป็นป่า คือ เป็นต้นไม้
และท�าหน้าที่เป็นทรัพยากรในด้านส�าหรับให้ผล
ที่มาเป็นประโยชน์แก่ประชาชนได้...”
ประโยชน์ที่ได้รับ
ในการปลูกป่า ๓ อย่างนั้น พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
พระราชาธิ บ ายถึง ประโยชน์ ใ นการปลูก ป่าตาม
พระราชด�าริว่า

“...การปลูกป่า ๓ อย่าง แต่ให้ประโยชน์
๔ อย่าง ซึ่งได้ไม้ผล ไม้สร้างบ้าน และไม้ฟืนนั้น
สามารถให้ประโยชน์ได้ถึง ๔ อย่าง คือ นอกจาก
ประโยชน์ในตัวเองตามชื่อแล้ว ยังสามารถให้
ประโยชน์อันที่ ๔ ซึ่งเป็นข้อส�าคัญ คือสามารถ
ช่วยอนุรักษ์ดินและต้นน�้าล�าธารด้วย...”
และได้มีพระราชด�ารัสเพิ่มเติมว่า
“...การปลูกป่าถ้าจะให้ราษฎรมีประโยชน์
ให้เขาอยู่ได้ ให้ใช้วิธีปลูกไม้ ๓ อย่าง แต่มี
ประโยชน์ ๔ อย่าง คือ ไม้ใช้สอย ไม้กินได้
ไม้เศรษฐกิจ โดยปลูกรองรับการชลประทาน
ปลูกรับซับน�้า และปลูกอุดช่วงไหล่ตามร่องห้วย
โดยรับน�้าฝนอย่างเดียว ประโยชน์อย่างที่ ๔ คือ
ได้ระบบอนุรักษ์ดินและน�้า...”
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พระราชด�าริเพือ่ อนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูปา่ ไม้ ด�าเนินการ
ในหลายส่วนราชการ ทั้งกรมป่าไม้และศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริทุกแห่ง คือ
การปลูกป่าใช้สอย โดยด�าเนินการปลูกพันธุ์ไม้โตเร็ว
ส�าหรับตัดกิ่งมาท�าฟืนเผาถ่าน ตลอดจนไม้ส�าหรับ
ใช้ ใ นการก่ อ สร้ า งและหั ต ถกรรม ส่ ว นใหญ่ ไ ด้ มี
การปลูกพันธุไ์ ม้โตเร็วเป็นสวนป่า เช่น ยูคาลิปตัส ขีเ้ หล็ก
ประดู่ แค กระถินยักษ์ และสะเดา เป็นต้น
วิธีการปลูกป่าเพื่อทดแทนหมุนเวียน
นอกจากนั้ น พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
ได้ พ ระราชทานพระราชด� า ริเ พิ่ม เติ ม เกี่ย วกั บ การ
ปลูกป่าเพื่อใช้ท�าฟืนว่า
“...การปลูกป่าส�าหรับใช้เป็นฟืนซึ่งราษฎร
จ�าเป็นต้องใช้เป็นประจ�า ในการนี้จะต้องค�านวณ
เนื้อที่ท่จี ะใช้ปลูก เปรียบเทียบกับจ�านวนราษฎร
ตลอดจนการปลูกและตัดต้นไม้ไปใช้ จะต้องใช้
ระบบหมุนเวียนและมีการปลูกทดแทน อันจะ
ท�าให้มีไม้ฟืนส�าหรับใช้ตลอดเวลา...”

“...ควรคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่ใช้น�้าน้อยและสามารถยึดต้นไม้...”

“...การปลูกสวนป่านัน้ น่าจะมีการปลูกพันธ์ไุ ม้ประเภทต่างๆ คละกันไปโดยมีพนั ธุไ์ ม้ยนื ต้น ไม้ผลและไม้เพือ่ ท� าฟืน ซึง่ นอกจากจะช่วยป้องกัน
มิให้ดินพังทลายในฤดูฝนและรักษาความชุ่มชื้นของดินแล้ว ยังมีผลประโยชน์จากไม้ผล และไม้เพื่อท�าฟืนอีกด้วย...”
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“...ใช้ระบบท่อส่งน�้ามาหล่อเลี้ยงบริเวณป่าไม้เสื่อมโทรมในช่วงที่มีสภาพแห้งแล้งให้เกิดความชุ่มชื้นตลอดเวลา จะท�าหน้าที่อนุรักษ์ป่าไม้
ทางอ้อม กล่าวคือ ใช้เป็นแนวป้องกันสกัดกั้นไฟป่าอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีลักษณะเป็น “ป่าเปียก”...”

• พระราชด�าริ “ป่าเปียก” ทฤษฎีการพัฒนา
ป่าไม้โดยการใช้ทรัพยากรน�้าให้เกิด
ประโยชน์สงู สุดในการสร้างแนวป้องกันไฟ
คือป่าเปียก (Wet Fire Break)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนัก
ถึงคุณค่าอเนกอนันต์ของน�้ าเป็นยิ่งนัก ทรงค�านึง
ว่าทุกสรรพสิ่งในสภาพแวดล้อมของมนุษย์นั้นจะ
เกื้อกูลซึ่งกันและกันได้ หากรู้จักน�าไปประยุกต์ใช้
ให้เป็นประโยชน์ให้ได้ เฉกเช่นเดียวกับพระราชด�าริ
“ป่าเปียก” เพื่อป้องกันไฟไหม้ป่านั้น จึงเป็นมรรค
วิ ธีที่ ท รงคิ ด ค้ น ขึ้ น จากหลัก การที่ แ สนง่ า ยแต่ ไ ด้
ประโยชน์มหาศาล กล่าวคือ ยามที่เกิดไฟไหม้ปา่
ขึ้นคราใด ผู้คนส่วนใหญ่ก็มักค�านึงถึงการแก้ปัญหา
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ด้ ว ยการระดมสรรพก�า ลัง กัน ดั บ ไฟป่ า ให้ ม อดดั บ
อย่างรวดเร็ว แต่แนวทางป้องกันไฟป่าระยะยาวนั้น
ยังดูเลือนรางในการวางระบบอย่างจริงจัง
พระราชด�าริปา่ เปียกจึงเป็นแนวพระราชด�าริหนึง่
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงแนะน�าให้ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริท�าการ
ศึกษาทดลองจนได้รับผลส�าเร็จเป็นที่น่าพอใจ
วิธีการสร้าง “ป่าเปียก”
วิธีการแรก : ท�าระบบป้องกันไฟไหม้ป่า โดย
ใช้แนวคลองส่งน�้าและแนวพืชชนิดต่างๆ ปลูกตาม
แนวคลองนี้
วิธีที่สอง : สร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วย
แนวป้องกันไฟป่าเปียก โดยอาศัยน�้าชลประทานและ
น�้าฝน
วิธีที่สาม : โดยการปลูกต้นไม้โตเร็วคลุมแนว
ร่องน�้า เพื่อให้ความชุ่มชื้นค่อยๆ ทวีขึ้นและแผ่ขยาย
ออกไปทั้งสองร่องน�้า ซึ่งจะท�าให้ต้นไม้งอกงาม และ
มีสว่ นช่วยป้องกันไฟป่าเพราะไฟป่าจะเกิดขึน้ ง่ายหาก
ป่าขาดความชุ่มชื้น
วิธีที่สี่ : โดยการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น
หรือที่เรียกว่า Check Dam ขึ้น เพื่อปิดกั้นร่องน�า้ หรือ
ล�าธารขนาดเล็กเป็นระยะๆ เพื่อใช้เก็บกักน�้าและ
ตะกอนดินไว้บางส่วน โดยน�้าที่เก็บไว้จะซึมเข้าไป
สะสมในดิน ท�าให้ความชุ่มชื้นแผ่ขยายเข้าไปทั้งสอง
ด้านกลายเป็น “ป่าเปียก”
วิธีที่ห้า : โดยการสูบน�้าเข้าไปในระดับที่สูง
ที่สุดเท่าที่จะท�าได้แล้วปล่อยน�้าลงมาทีละน้อยให้
ค่อยๆ ไหลซึมดิน เพือ่ ช่วยเสริมการปลูกป่าบนพืน้ ทีส่ ูง
ในรูป “ภูเขาป่า” ให้กลายเป็น “ป่าเปียก” ซึ่ง
สามารถป้องกันไฟป่าได้อีกด้วย
วิธีที่หก : ปลูกต้นกล้วยในพื้นที่ที่กา� หนด
ให้เป็นช่องว่างของป่า ประมาณ ๒ เมตร หากเกิด
ไฟไหม้ปา่ ก็จะปะทะต้นกล้วยซึ่งอุ้มน�้าไว้ได้มากกว่า
พืชอื่นท�าให้ลดการสูญเสียน�้าลงไปได้มาก

“...ให้พิจารณาปลูกป่าเป็นแนวสลับกับการปลูกพืชไร่เพื่อการ
ศึกษาทดลองทีจ่ ะใช้แนวพืชไร่เป็นแนวป้องกันไฟป่าแบบทีเ่ รียกว่า
”ระบบเปียก”...”

แนวพระราชด� า ริ ป ่ า เปี ย ก จึ ง นั บ เป็ น
ทฤษฎีการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้โดยใช้ความชุ่มชื้น
เป็นหลักส�าคัญที่จะช่วยให้ปา่ เขียวสดอยูต่ ลอดเวลา
ไฟป่าจึงเกิดได้ยาก การพัฒนาเพือ่ การอนุรักษ์
และฟืน้ ฟูปา่ ไม้ท่สี ามารถท�าได้งา่ ยและได้ผลดีย่ิง

“...พยายามสูบน�้าขึ้นไปทีละชั้นจนถึงระดับสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ปล่อยน�้าให้
ค่อยๆ ไหลซึมลงมา เพื่อช่วยเร่งรัดการปลูกป่าที่มีทั้งพันธุ์ไม้ท้องถิ่นกับพันธุ์ไม้
โตเร็ว นอกจากนั้นยังจะแปรสภาพโครงการภูเขาป่าให้เป็นป่าเปียก ซึ่งสามารถ
ป้องกันไฟป่าได้อีกด้วย...”
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• พระราชด�า ริ “ภู เ ขาป่ า ” : ทฤษฎี
การพัฒนาฟืน้ ฟูปา่ ไม้โดยใช้ความรูเ้ บื้องต้น
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาเป็นหลักการด�าเนินการ

ที่สูงให้สมบูรณ์ขึ้น บริเวณดังกล่าวจะได้กลาย
เป็น “ภูเขาป่า” ในอนาคต ซึ่งหมายความว่า
มีตน้ ไม้นานาชนิด ซึ่งปกคลุมดินในอัตราหนาแน่น
ทีเ่ หมาะสมกั บลั ก ษณะภูมิ ป ระเทศแต่ ล ะแห่ ง
ต้ น ไม้ เ หล่ า นั ้น จะมี ผ ลช่ ว ยรั ก ษาระดั บ ความ
ชุ่มชื้นในธรรมชาติให้อยู่ในเกณฑ์ที่พอเหมาะ
ไม่แห้งแล้งเกินไป และยังช่วยยึดผิวดินอันมีค่า
ไม่ให้ถูกน�้าเซาะทลายลงมายังพื้นที่ราบอีกด้วย...”
ประการที ่ส อง หากไม่ มี แ หล่ ง น�้า ในพื้ น ที่
เพื่อฟื้นฟูป่าไม้ในบริเวณภูเขาเสื่อมโทรม มีพระราช
ด�ารัสว่า
“...ให้พิจารณาส่งน�้าขึน้ ไปยังจุดทีส่ ูงที่สุด
เท่าทีจ่ ะด�าเนินการได้ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถจ่าย
น�้าลงไปหล่อเลี้ยงกล้าไม้อ่อนที่ปลูกทดแทนไว้

การสร้างภูเขาป่าอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
เป็นมรรควิธีหนึ่งที่พระราชทานแนวคิดอันเป็นทฤษฎี
การพัฒนา อันเป็นมิตใิ หม่แก่วงการป่าไม้ ๒ ประการ คือ
ประการแรก หากมีน�้าใกล้เคียงบริเวณนั้น
โดยมีพระราชด�ารัสว่า
“...ควรส�ารวจแหล่งน�้าเพือ่ การพิจารณา
สร้างฝายขนาดเล็กปิดกั้นร่องน�้าในเขตต้นน�้า
ล�าธาร ทั้งนี้เพื่อแผ่กระจายความชุ่มชื้นออกไป
ให้กว้างขวาง อันจะช่วยฟืน้ ฟูสภาพป่าในบริเวณ

194

“...สร้างฝายขนาดเล็กปิดกั้นร่องน�้าในเขตต้นน�้าล�าธาร เพื่อแผ่กระจายความชุ่มชื้นออกไปให้กว้างขวางอันจะช่วยฟื้นฟูสภาพป่าในบริเวณ
ที่สูงให้สมบูรณ์ขึ้น บริเวณดังกล่าวจะกลายสภาพเป็น “ภูเขาป่า” ในอนาคต....”

“...การปลูกป่าบนภูเขาต่าง ๆ ควรด�าเนินการโดยวิธีที่เรียกว่า “ป่าเปียก” หรืออาจเรียกว่าภูเขาป่าก็ได้ แต่ปัจจุบันฝนตกน้อยจึงจ�าเป็นต้อง
จัดสร้างระบบส่งน�้าด้วยวิธีสูบน�้าขึ้นไปพักในบ่อพักน�้าบนภูเขา แนะน�าระบบกระจายน�้า ช่วยการปลูกป่าแบบกึ่งถาวร....”
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“...การปลูกป่า การศึกษาพื้นที่พร้อมระบบเรื่องน�้าด้วย ในพื้นที่ภูเขาควรจะสร้างฝายแม้ว หรือ Check Dam เพื่อกักน�้าไว้สร้างความชุ่มชื้น
ให้ยาวนานขึ้น และเป็นระบบกันไฟป่าด้วย....”
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“...จะต้องอธิบายให้ราษฎรรู้ว่า การที่ปริมาณน�้าตามแหล่งน�้าธรรมชาติลดลงนั้น ก็เพราะมีการท�าลายป่าต้นน�้า โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์....”

“...การสร้างอ่างเก็บน�้า นอกจากจะให้ประโยชน์จากน�้าแล้ว ยังจะช่วยให้ป่าอุดมสมบูรณ์ และป้องกันการไหลบ่าของน�้าอีกด้วย...”
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บนภูเขาได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง
ซึ ่ง กล้ า ไม้ มั ก มี อั ต ราสู ญ เสี ย ค่ อ นข้ า งสู ง เมื ่อ
กล้าไม้เจริญเติบโตพอสมควรจนสามารถทนทาน
ต่ อ สภาวะแห้ ง แล้ ง ได้ แ ล้ ว ในอนาคตภู เ ขา
ในบริเวณดังกล่าวก็จะคืนสภาพเดิมเป็นภูเขาป่า
ที่จะมีความชุม่ ชื้นพอสมควร ตลอดจนจะช่วยฟืน้ ฟู
สภาพสิ ่ง แวดล้ อ มในตอนล่ า งไม่ ใ ห้ ก ลายเป็ น
ดินแดนแห้งแล้ง...”
ซึ่ ง ต่ อ มาได้ พ ระราชทานพระราชด� า รั ส
เพิ่มเติมว่า
“...จะต้ อ งพยายามสู บ น� ้า ขึน้ ไปที ล ะขั ้น
จนถึงระดับสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยพิจารณา
ใช้เครื่องสูบน�้าพลังงานธรรมชาติ เช่น พลังงาน
แสงอาทิตย์กับพลังงานลม ซึ่งมีใช้งานอยู่แล้ว

ทั้งนี้ เพื่อจะได้มิเปลืองเชื้อเพลิง เมื่อน�าน�้าขึ้น
ไปพัก ณ ระดับสูงสุดได้แล้ว จะสามารถปล่อยน�้า
ให้ ค ่ อ ยๆ ไหลซึ ม ลงมา เพื ่อ ช่ ว ยเร่ ง รั ด
การปลูกป่าไม้ที่มีทั้งพันธุ์ไม้ป้องกันกับไม้โตเร็ว
นอกจากนั้นยังจะแปรสภาพโครงการภูเขาป่า
ให้เป็นป่าเปียกซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อีก
ด้วย...”
ภู เ ขาป่าที่ เ ขี ย วขจี จ ากแนวพระราชด� า ริ นี้
สามารถพบเห็ น และเข้ า ศึ ก ษาวิ ธีก ารอนุ รั ก ษ์ แ ละ
พั ฒ นาป่ า ไม้ ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ทรง
ชี้ แ นะให้ ศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด�าริหลายแห่งด้วยกัน โดยเฉพาะที่เด่นชัด
คือ ทีศ่ นู ย์ศกึ ษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนือ่ งมาจาก
พระราชด�าริ อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี
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“...ทฤษฎีท�า Check Dam ในป่าได้ประโยชน์ ส่วนทีไ่ ม่ได้เอาน�้ามาช่วยก็ได้ประโยชน์ คือ หนึง่ ท�าให้เกิดความช่มุ ชืน้ สองไม่ท�าให้เกิด Flood...”

• แนวพระราชด�า ริ ท ฤษฎี ก ารพั ฒ นา
และฟื้นฟูป่าไม้โดยการใช้ทรัพยากร
ทีเ่ อือ้ อ�านวยสัมพันธ์ซง่ ึ กันและกันให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด : Check Dam

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึง
ความส�าคัญของการอยู่รอดของป่าไม้เป็นอย่างยิ่ง
ทรงเสนออุปกรณ์อันเป็นเครื่องมือที่จะใช้ประโยชน์
ในการอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟูปา่ ไม้ทไี่ ด้ผลดียงิ่ กล่าวคือปัญหา
ที่ส�า คั ญ ที่ เ ป็ น ตั ว แปรแห่ ง ความอยู ่ ร อดของป่ า ไม้
นั้น “น�้า” คือสิ่งที่ขาดไม่ได้โดยแท้ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ทรงแนะน�าให้ใช้ฝายกัน้ น�้า หรือเรียกว่า
Check Dam หรืออาจเรียกขานกันว่า “ฝายชะลอ
ความชุ่มชื้น” ก็ได้เช่นกัน

“...ทฤษฎีนี้ตั้ง ๓๖ - ๓๗ ปีมาแล้ว ตอนไปกาฬสินธุ์ ถามเขาว่า น�า้ มีหรือเปล่า
ตอบว่ามีน�้าไหลแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้ท�า Check Dam...”
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Check Dam คือสิ่งก่อสร้างขวางกั้นทางเดิน
ของล�า น�้า ซึ่ง ปกติมักจะกั้นห้ วยล�าธารขนาดเล็ก
ในบริเวณที่เป็นต้นน�้าหรือพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง
ท�าให้สามารถด�ารงชีพอยูไ่ ด้ และหากช่วงทีน่ า�้ ไหลแรง
ก็สามารถชะลอการไหลของน�้าให้ช้าลง และกักเก็บ
ตะกอนไม่ให้ไหลเทลงไปในบริเวณลุ่มน�้าตอนล่าง
นับเป็นวิธีการอนุรักษ์ดินและน�้าได้ดีมากวิธีการหนึ่ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน
พระราชาธิบายว่า การปลูกป่าทดแทนป่าไม้ที่ถกู
ท�าลายนั้น
“...จะต้องสร้างฝายเล็กเพื่อหนุนน�า้ ส่งไป
ตามเหมืองไปใช้ในพื้นที่เพาะปลูกทั้งสองด้าน
ซึ่งจะให้นา้� ค่อยๆ แผ่ขยายออกไปท�าความชุม่ ชื้น
ในบริเวณนั้นด้วย...”

“...Check Dam ท�าแล้วน�้าไม่ระเหย...”

ในส่วนของรูปแบบและลักษณะ Check Dam
นั้น ได้พระราชทานพระราชด�ารัสว่า
“...ให้พิจารณาด�าเนินการสร้างฝายราคา

“...ท�า Check Dam ได้ผลจริงๆ คือ ท�า Check Dam แล้วน�้าดีขึ้น...”
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และตะกอนดินไว้บางส่วน โดยน�้าที่กักเก็บไว้
จะซึมเข้าไปในดิน ท�าให้ความชุ่มชื้นแผ่ขยาย
ออกไปทั้งสองข้าง ต่อไปจะสามารถปลูกพันธุไ์ ม้
ป้องกันไฟ พันธุ์ไม้โตเร็ว และพันธุ์ไม้ไม่ทิง้ ใบ
เพื ่อ ฟื ้ น ฟู ที ่ต ้ น น� ้า ล� า ธารให้ มี ส ภาพเขี ย วชอุ ่ ม
ขึ้นเป็นล�าดับ...”
ประเภทของ Check Dam นั้น ทรงแยกออก
เป็น ๒ ประเภท ดังพระราชด�ารัส คือ
“...Check Dam มี ๒ อย่าง ชนิดหนึ่ง
ส� า หรั บ ให้ มี ค วามชุ ่ ม ชื ้น รั ก ษาความชุ ่ ม ชื ้น
อีกอย่างส�าหรับป้องกันมิให้ทรายลงในอ่างใหญ่...”
จึ ง อาจกล่ า วได้ ว ่ า Check Dam นั้ น
ประเภทแรกคื อ ฝายต้ น น�้ า ล� า ธารหรื อ ฝายชะลอ
ความชุม่ ชืน้ ส่วนประเภททีส่ องนัน้ เป็นฝายดักตะกอน
นั่นเอง

“...เพื่อเตรียมความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ท�าให้ต้นไม้เจริญงอกงามดีขึ้นและชะลอ
การไหลของน�้าเมื่อมีฝนตกให้ช้าลง...”

ประหยัด โดยใช้วสั ดุราคาถูกและหาง่ายในท้องถิน่
เช่น แบบทิง้ หินคลุมด้วยตาข่ายปิดกัน้ ร่องน�้า
กั บ ล� า ธารเล็ ก เป็ น ระยะๆ เพื ่อ ใช้ เ ก็ บ กั ก น� ้า

“...สร้างฝายราคาประหยัด โดยใช้วัสดุราคาถูกและหาได้ง่ายในท้องถิ่น...”
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“...ปิดกั้นร่องน�้ากับล�าธารขนาดเล็กเป็นระยะ ๆ เพื่อใช้เก็บกักน�้าและตะกอนดินไว้บางส่วน...”

การสร้ า ง Check Dam พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชด� าริเพิ่มเติมใน
รายละเอียดว่า
“...ส� า หรั บ Check Dam ชนิ ด ป้ อ งกั น
ไม่ให้ทรายลงไปในอ่างใหญ่จะต้องท�าให้ดีและ
ลึก เพราะทรายลงมากจะกักเก็บไว้ ถ้าน�า้ ตื้น
ทรายจะข้ามไปลงอ่างใหญ่ได้ ถ้าเป็น Check Dam
ส�าหรับรักษาความชุ่มชืน้ ไม่จ� าเป็นต้องขุดลึก
เพียงแต่กักน�้าให้ลงไปในดิน แต่แบบกักทรายนี้
จะต้องท�าให้ลกึ และออกแบบอย่างไรไม่ให้นา้� ลง
มาแล้วไล่ทรายออกไป...”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน
แนวพระราชด�าริเกีย่ วกับการพิจารณาสร้างฝายชะลอ
ความชุ่มชื้น เพื่อสร้างระบบวงจรน�้าแก่ป่าไม้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด คือ

“...ให้ด�าเนินการส�ารวจหาท�าเลสร้างฝาย
ต้นน�้าล�าธารในระดับสูงที่ใกล้บริเวณยอดเขา
มากที่สดุ เท่าที่จะเป็นไปได้ ลักษณะของฝายดังกล่าว

“...น�้าที่เก็บกักไว้จะซึมเข้าไปสะสมในดิน ท� าให้ความชุ่มชื้นแผ่ขยายออกไป
สองข้างทาง...”
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จ�าเป็นจะต้องออกแบบใหม่ เพื่อให้สามารถเก็บกักน�้า
ไว้ได้ปริมาณมากพอสมควรเป็นเวลานาน ๒ เดือน...
การเก็บรักษาน�า้ ส�ารองได้นานหลังจากฤดูฝน
ผ่านไปแล้ว จะท�าให้มีปริมาณน�้าหล่อเลี้ยงและ
ประคับประคองกล้าไม้พันธุ์ที่แข็งแรงและโตเร็ว
ที ่ใ ช้ ป ลู ก แซมในป่ า แห้ ง แล้ ง อย่ า งสม� ่า เสมอ
และต่อเนื่อง โดยการจ่ายน�้าออกไปรอบๆ ตัวฝาย
จนสามารถตั้งตัวได้...”
Check Dam ตามแนวพระราชด�าริ กระท�า
ได้ ๓ รูปแบบ คือ
๑. Check Dam แบบท้ อ งถิ ่น เบือ้ งต้ น
เป็ น การก่ อ สร้ า งด้ ว ยวั ส ดุ ธ รรมชาติ ที่ มี อ ยู ่ เช่ น
กิ่งไม้และท่อนไม้ล้มขอนนอนไพร ขนาบด้วยก้อนหิน

“...หลักการฟื้นฟูแหล่งต้นน�า้ ล�าธารที่เสื่อมโทรม จะต้องพยายาม
ขยายความชุ่มชื้นจากร่องน�้าทุกร่องโดยการก่อสร้างฝายกั้นร่อง
ดังกล่าว เพื่อเก็บกักน�้าไว้ส�าหรับหลังพื้นที่สูงในแนวร่องน�้าเป็น
ระยะ ๆ...”

“...ควรด� า เนิ น การสร้ า งเขื่ อ นขนาดเล็ก ราคาถูก กั้น น�้ า บริเ วณเหนื อ ฝายขึ้ น ไปเป็ น ระยะๆ เพื่อ ท� า ให้ เ กิ ด อ่ า งน�้ า เล็ก ๆ ซึ่ ง จะช่ ว ย
หล่อเลี้ยงป่าไม้ตามแนวร่องน�้าท�าให้มีความชุ่มชื้นขึ้น...”

204

ขนาดต่างๆ ในล�าห้วย ซึ่งเป็นการก่อสร้างแบบง่ายๆ
ก่อสร้างในบริเวณตอนบนของล�าห้วยหรือร่องน�้ า
ซึ่งจะสามารถดักตะกอน ชะลอการไหลของน�้าและ
เพิม่ ความชุม่ ชืน้ บริเวณรอบฝายได้เป็นอย่างดี วิธีการนี้
สิน้ เปลืองค่าใช้จา่ ยน้อยมาก หรืออาจไม่มคี า่ ใช้จา่ ยเลย
นอกจากใช้แรงงานเท่านั้น
การก่อสร้าง Check Dam แบบง่ายนี้สามารถ
ท�าได้หลายวิธี เช่น
๑.๑ ก่อสร้างด้วยท่อนไม้ขนาบด้วยหิน
๑.๒ ก่อสร้างด้วยท่อนไม้ขนาบด้วยถุงบรรจุ
ดินหรือทราย
๑.๓ ก่อสร้างแบบคอกหมูแกนดินอัดขนาบ
ด้วยหิน
๑.๔ ก่อสร้างแบบเรียงด้วยหินแบบง่าย
๑.๕ ก่อสร้างแบบคอกหมูหินทิ้ง
๑.๖ ก่อสร้างแบบคอกหมูถุงทรายซีเมนต์
๑.๗ ก่อสร้างแบบหลักคอนกรีตหินทิ้ง
๑.๘ ก่อสร้างแบบถุงทรายซีเมนต์
๑.๙ ก่อสร้างแบบคันดิน
๑.๑๐ ก่ อ สร้ า งแบบหลั ก ไม้ ไ ผ่ ส านขั ด กัน
อันเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน
๒. Check Dam แบบเรี ย งด้ ว ยหิ น
ค่อนข้างถาวร ก่อสร้างด้วยการเรียงหินเป็นผนังกัน้ น�า้
ก่อสร้างบริเวณตอนกลางและตอนล่างของล�าห้วย
หรือ ร่ อ งน�้า จะสามารถดั ก ตะกอนและเก็บ กัก น�้า
ในช่วงฤดูแล้งได้บางส่วน
๓. Check Dam แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
เป็นการก่อสร้างแบบถาวร ส่วนมากจะด�าเนินการ
ในบริเวณตอนปลายของล�าห้วยหรือร่องน�า้ จะสามารถ
ดักตะกอนและเก็บกักน�้าในฤดูแล้งได้ดี ค่าก่อสร้าง
เฉลี่ยประมาณ ๔๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท แล้วแต่
ขนาดของล�าห้วยซึ่งควรมีความกว้างไม่เกิน ๔ เมตร

“...เป็นการช่วยรักษาต้นน�า้ และท�าให้ความชืน้ ค่อยๆ แผ่ขยายออกไป...”

ข้อค�านึงในการสร้าง Check Dam
๑. ควรส�ารวจสภาพพื้นที่ วัสดุก่อสร้างตาม
ธรรมชาติ และรูปแบบ Check Dam ที่เหมาะสมกับ
ภูมิประเทศมากที่สุด
๒. ต้องค�านึงถึงความแข็งแรงให้มากพอที่จะ
ไม่เกิดการพังทลายเสียหายยามที่ฝนตกหนักและ
กระแสน�้าไหลแรง
๓. ควรก่อสร้างในพื้นที่ที่ช่องล�าห้วยมีความ
ลาดชันต�่า เพื่อที่จะได้ Check Dam ในขนาดที่ไม่เล็ก
เกินไป อีกทั้งยังสามารถกักน�้าและตะกอนได้มาก
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๔. วัสดุก่อสร้าง Check Dam ประเภทกิ่งไม้
ท่อนไม้ ที่น�ามาใช้ในการสร้างจะต้องระมัดระวัง
ใช้เฉพาะไม้ล้มขอนนอนไพรเป็นล�าดับแรกก่อนที่จะ
ใช้ ก่ งิ ไม้ ท่ อ นไม้ จ ากการริ ด กิ่ ง ถ้ า จ� า เป็ น ให้ ใ ช้
น้อยที่สุด
๕. ถ้าสร้าง Check Dam แบบคอกหมูแกนดิน
อัดแน่น ควรมีทางระบายน�้าด้านข้างเพื่อป้องกัน
น�้ า กัด ชะสัน ฝายจากการที่ มี ฝ นตกหนั ก จนมี
น�้าหลากมาก
๖. ควรปลูกไม้ยืนต้นยึดดินบนสันฝาย เช่น
ไคร้น�้า หรือไม้ชนิดอื่นๆ ที่สามารถขึ้นได้ดีบนที่ชื้น
๗. ควรด�าเนินการก่อสร้าง Check Dam หลัง
ฤดูฝนหรือหลังน�้าหลาก และทุกปีควรมีการบ�ารุง
รักษา ขุดลอกตะกอน ซ่อมแซมสันฝาย และทาง
ระบายน�้าล้นอยู่เป็นประจ�า

พอสมควร และในล�าห้วยที่มีความลาดชันสูงก็ควร
สร้าง Check Dam ให้ถี่ขึ้น

“...Check Dam จะท�าหน้าทีด่ กั ตะกอนดินและทรายทีถ่ ูกชะลงมาตามความลาดชัน
ของพื้นที่ไม่ให้ลงในอ่างเก็บน�้าซึ่งจะท�าให้ตื้นเขินเก็บน�้าได้น้อย...”
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แนวทางที่เหมาะสมในการสร้าง Check Dam

ก่อนด�าเนินการควรส�ารวจร่องน�า้ ล�าห้วยใน
พื้นที่ที่มีปัญหาการพังทลายของดิน หรือปัญหา
พืน้ ทีข่ าดความชุม่ ชืน้ โดยพิจารณาถึงความลาดชัน
ของร่องน�้าและส�ารวจหาข้อมูลปริมาณน�้ าไหล
ในร่องน�้ามาใช้ประกอบการเลือกต�าแหน่งสร้าง
Check Dam ดังนี้

๑. ในพื้นที่ลาดชันสูง ในกรณีที่ความกว้าง
ของล�าห้วยไม่เกิน ๒ เมตร ควรสร้างฝายผสม ใช้
วัสดุธรรมชาติ ไม้ท่อน หิน ถุงบรรจุดินหรือทราย แต่
ถ้าความกว้างของล�าห้วยมากกว่า ๒ เมตร หรือใน
ล�าห้วยมีน�้ามาก ควรเพิ่มโครงสร้างของ Check Dam
เป็นแบบคอกหมูที่มีโครงสร้างหลายระดับ มากน้อย
ตามปริมาณน�้า
๒. ในพื ้น ที ่ล าดชั น ปานกลาง ควรสร้ า ง
Check Dam แบบคอกหมูหรือแบบท้องถิน่ ของชาวบ้าน
ถ้าเป็นแบบคอกหมูให้ใช้หินเรียงหรือกระสอบทราย
ผสมซีเมนต์ขนาบโครงสร้าง
๓. ในพื้นที่ลาดชันต�่า ในกรณีทมี่ นี า�้ มากควร
สร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก แต่ถ้ามีน�้าไม่มากนัก
และความกว้างไม่เกิน ๒ เมตร อาจใช้ถุงทรายผสม
ซีเมนต์ได้
นานาประโยชน์จาก Check Dam อันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริ
๑. ช่วยลดการพังทลายของดินและลดความ
รุน แรงของกระแสน�้า ในล�า ห้ ว ย ท� า ให้ ร ะยะเวลา
การไหลของน�้าเพิ่มมากขึ้น ความชุ่มชื้นมีเพิ่มขึ้น และ
แผ่ขยายกระจายความชุม่ ชืน้ ออกไปเป็นวงกว้างในพืน้ ที่
ทั้งสองฝั่งของล�าห้วย
๒. ช่ ว ยกัก เก็บ ตะกอนที่ ไ หลลงมากับ น�้ า
ในล�าห้วยได้ดี เป็นการช่วยยืดอายุแหล่งน�้าตอนล่าง
ให้ตนื้ เขินช้าลง คุณภาพของน�า้ มีตะกอนปะปนน้อยลง

“...หาท�าเลสร้างฝายต้นน�้าล�าธารในระดับสูงที่ใกล้บริเวณยอดเขามากที่สดุ เท่าที่
จะเป็นได้ ออกแบบให้สามารถเก็บกักน�า้ ไว้ได้ปริมาณมากพอสมควรเป็นเวลานาน
๒ เดือน...”

“...การเก็บกักน�้าส�ารองไว้ได้นานหลังฤดูฝนผ่านไปแล้ว จะท� าให้มีปริมาณน�้า
หล่อเลี้ยงและประคับประคองกล้าไม้...”
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“...สร้างฝายชุ่มชืน้ ขนาดเล็กราคาถูกตามแนวร่องน�้าเป็นระยะ ๆ ลดหลัน่ ลงมา เพือ่ เป็นการรักษาและแผ่ขยายความชุ่มชืน้ ออกไปในบริเวณ
แหล่งน�้าธรรมชาติ...”

๓. เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่
พื้นที่ จากการที่ความชุ่มชื้นเพิ่มมากขึ้น ความหนา
แน่นของพันธุ์พืชก็ย่อมจะมีมากขึ้น
๔. การที่สามารถกักเก็บน�้าไว้ได้บางส่วนนี้
ท�าให้เกิดเป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยของสัตว์นา�้ และใช้เป็นแหล่งน�า้

เพือ่ การบริโภคของมนุษย์และสัตว์ต่างๆ ตลอดจนน�า
ไปใช้ในการเกษตรได้อีกด้วย
Check Dam จึ ง นั บ เป็ น พระราชด� า ริ
ที่เป็นทฤษฎีการพัฒนาป่าไม้ท่ยี งั ประโยชน์สขุ แก่
มนุษยชาติทั้งมวล

“...ควรสร้างฝายต้นน�า้ ล�าธารตามร่องน�า้ เพือ่ ชะลอกระแสน�า้ และเก็บกักน�า้ ส�าหรับ
สร้างความชุ่มชื้นในดิน...”

“...สร้างฝายเล็ก ๆ เพื่อท�าให้เกิดสระน�้าขนาดเล็กส�าหรับช่วยท�า
ความช่มุ ชืน้ ให้กบั ป่าไม้ซงึ่ ค่อนข้างแห้งแล้ง ให้คอ่ ยๆ คืนสภาพเดิม
และในขณะเดียวกันก็เป็นการอนุรักษ์ต้นน�้าล�าธารด้วย...”
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“...ส่งเสริมให้ราษฎรน�าไปช่วยปลูกในบริเวณที่ไม่ได้ใช้เป็นที่ท�ากิน จะได้มีจิตส�านึกในการอนุรักษ์สภาพสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ...”

• ทฤษฎีการอนุรกั ษ์และพัฒนา “ป่าชายเลน”
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ : แนวทาง
การสร้างวงจรของระบบนิเวศด้วยการ
ปกปักอนุรกั ษ์และขยายพันธุไ์ ม้ปา่ ชายเลน

ป่าชายเลน เรียกชือ่ กันหลายอย่างว่า ป่าชายเลน
น�้าเค็ม และป่าเลน หรือบางแห่งเรียก ป่าโกงกาง
เป็นป่าที่เกิดขึ้นตามชายฝั่งทะเลและปากแม่น�้าของ
ประเทศไทย ลักษณะของป่าชนิดนี้เป็นป่าไม้ผลัดใบ
มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นแต่ละชนิดมีรากค�า้ ยัน หรือราก
หายใจแตกต่างกันไปตามแต่ชนิดของต้นไม้นั้นๆ
ตลอดแนวชายฝั ่ ง ทะเลไทยยาวประมาณ
๒,๖๐๐ กิโลเมตร มีส่วนที่เป็นป่าชายเลนอยู่เพียง
ประมาณร้อยละ ๓๖ ของความยาวชายฝั่งเท่านั้น
ปัจจุบนั ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าชายเลนอยู่ประมาณ
๑,๖๗๙,๓๓๕ ไร่ โดยลดลงประมาณเกือบร้อยละ ๕๐
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“...โครงการพัฒนาป่าไม้ควบคูก่ ับการประมงจะเป็นโครงการแบบอย่างในการพัฒนาพืน้ ทีท่ า� กินของราษฎรในบริเวณอืน่ ทีม่ โี ครงสร้างลักษณะ
เดียวกัน...”

จากที่เคยมี ๒,๒๒๙,๓๗๕ ไร่ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๔
ป่าชายเลนในประเทศไทยขึ้นอยู่กระจัดกระจายตาม
ชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย และด้านทะเลอันดามัน

การบุกรุกท�าลายป่าชายเลนด�าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องและรุนแรงเพิ่มขึ้นเป็นล� าดับ เฉลี่ยช่วงปี
พ.ศ. ๒๕๒๒ - ๒๕๒๙ ป่าชายเลนลดลงปีละ ๘๑,๑๔๒
ไร่ สภาพป่าชายเลนโดยทั่วๆ ไป พบว่า ทางภาคใต้
ของประเทศไทยแถบฝั ่ ง ทะเลอั น ดามั น มี ส ภาพ
ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์มากที่สุด ส่วนทางภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกของอ่าวไทยและภาคกลางบริเวณปากอ่าว
ไทยมีสภาพค่อนข้างเสือ่ มโทรม ประกอบด้วยไม้ขนาด
เล็กและถูกรบกวนจากมนุษย์ในการเปลี่ยนสภาพ
ป่าชายเลนเป็นนากุง้ นาเกลือ และแหล่งอุตสาหกรรม
เช่นเดียวกับภาคตะวันออก การท� านากุ้งได้ส่งผล
กระทบต่อความเสื่อมโทรมของป่าชายเลนเป็นอย่าง
มาก นอกจากนี้ป่าชายเลนยังถูกท�าลายด้วยเหตุ
อื่นอีก เช่น การท�าเหมืองแร่ การเกษตรกรรมบาง
ประเภท การขยายตัวของชุมชน การสร้างท่าเทียบเรือ

“...ฝึ ก ให้ ร าษฎรช่ ว ยท� า หน้ า ที่ พ นั ก งานดู แ ลรัก ษาป่าเพราะต่ า งฝ่ายต่ า งมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน...”
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“...ปลูกป่าเพือ่ ให้ราษฎรมีรายได้เพิม่ ขึน้ โดยให้ราษฎรในท้องถิน่ นัน้ เข้าร่วมกิจกรรมเพือ่ เป็นการสร้างความเข้าใจให้ราษฎรเห็นความส�าคัญ
ของป่าและการปลูกป่า...”

การสร้างถนนและพาดสายไฟฟ้า รวมทั้งการสร้าง
โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เหล่านี้ ท�าให้จ�านวน
ป่าชายเลนลดลงอย่างที่มิอาจประมาณการได้
ความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทถึงปัญหา
และความส�าคัญยิง่ ของป่าชายเลนดังกล่าว พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชด�าริแก่
รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นาย
โฆษิต ปัน้ เปีย่ มรัษฎ์) ในพระราชพิธแี รกนาขวัญหว่าน
ข้าวในบริเวณสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตเมื่อวันที่
๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ สรุปแนวพระราชด�าริวา่
“...ป่าชายเลนมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศ
ของพื้นที่ชายฝั่งทะเลและอ่าวไทย แต่ปัจจุบัน
ป่าชายเลนของประเทศไทยเราก�าลังถูกบุกรุก
และถูกท�าลายลงไป โดยผู้แสวงหาผลประโยชน์
ส่ ว นตนจึ ง ควรหาทางป้ อ งกั น อนุ รั ก ษ์ แ ละ
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“...ทุกคนจะต้องช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ซึ่งเป็นของส่วนรวม...”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่บังเกิดขึ้นด้วยกระแส
พระราชด�าริร่วมกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ โดย
ได้พระราชทานพระราชกระแส กับหม่อมราชวงศ์
ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และ
นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
ให้ร่วมกันเป็นแกนกลางในการด�าเนินการปลูกป่า
พระราชทานแก่ประชาชนทั้งมวล ในโอกาสพระราช
พิธกี าญจนาภิเษกเฉลิมฉลองสิริราชสมบัตเิ ป็นปีที่ ๕๐
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
โดยทรงตัง้ มัน่ ในพระราชหฤทัยทีจ่ ะฟืน้ ฟูสภาพแวดล้อม
และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้มสี ภาพยัง่ ยืนถาวร
ยาวนาน
การด�าเนินการปลูกป่าชายเลน “ป่าพระราชทาน

ขยายพันธุเ์ พิ่มขึ้น โดยเฉพาะต้นโกงกางเป็นไม้ชายเลน
ที่แปลกและขยายพันธุ์ค่อนข้างยาก เพราะต้อง
อาศัยระบบน�้าขึ้นน�้าลงในการเติบโตด้วย จึง
ขอให้ส่วนราชการที่เกีย่ วข้อง คือ กรมป่าไม้
กรมประมง กรมชลประทาน และกรมอุทกศาสตร์
ร่วมกันหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการทดลองขยาย
พันธุโ์ กงกางและปลูกสร้างป่าชายเลนกันต่อไป...”

การสนองพระราชด�าริดา้ นอนุรกั ษ์และพัฒนา
ป่าชายเลน

โครงการพัฒนาและฟื้นฟูปา่ ชายเลนในเขต
พื้นที่เป้าหมายของจังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานี
นั บ เป็ น โครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด� า ริ ใ น
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โครงการชุมชนพัฒนาป่าชายเลน
ต�าบลหัวเขา อ�าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

เป็ น โครงการที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ จ ะท� า การ
พัฒนาชุมชนให้มคี วามส�านึกตระหนักในความรูค้ วาม
เข้าใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ ชุ ม ชนนี้ เ คยพึ่ ง พิ ง อาศั ย ทรั พ ยากรธรรมชาติ
ในทะเลสาบสงขลาและอ่าวไทยมาเป็นเวลาช้านาน
รูปแบบของการพัฒนาและฟื้นฟูป่าชายเลน
ทีต่ า� บลหัวเขา จึงเป็นอีกมิตหิ นึง่ ของการพัฒนาป่าไม้
ที่ อ าศั ย ความเกี่ย วพั น และเกื้ อ กูล ซึ่ ง กัน และกั น
ของมนุษย์และธรรมชาติ
วัตถุประสงค์ที่ส�าคัญ คือ
๑. รัก ษาสภาพแวดล้ อ มและสนั บ สนุ น
การจัดระเบียบทีอ่ ยูอ่ าศัยของชุมชน และเพิม่ ผลผลิต
ของสัตว์นา�้ ทีจ่ ะเสนอทางเลือกของการท�าการประมง
ที่ทางการอนุญาต เช่น อวนลอย
๒. เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน
ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับป่าชายเลนที่มีความผูกพัน
กับวิถชี วี ติ ของชุมชน ตลอดจนสามารถประสานสัมพันธ์
ระหว่างชาวบ้านกับภาครัฐบาลที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
คล่องตัว
๓. เพือ่ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปลูกป่า
ชายเลนและสร้างทัศนคติให้เกิดความรู้สึกหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าต่อชีวิตและความเป็นอยู่
ของผู้คนในชุมชน
การปลูกป่าชายเลนที่ต�าบลหัวเขา ใช้วิธีการ
หลายรูปแบบในการด�าเนินงาน อาทิ
- สร้างความเชื่อมั่นให้ชุมชนยอมรับปฏิบัติ
และร่ ว มงานปลูก ป่า โดยใช้ วิ ธีก ารปลู ก ฝั ง
จิตส�านึกสร้างความคุ้นเคยและประชาสัมพันธ์อย่าง
สม�่าเสมอ

“...เพราะหน้าที่ของป่าคือเป็นต้นไม้ และท�าหน้าที่เป็นทรัพยากร
ในด้าน...ส�าหรับเป็นผลที่มาเป็นประโยชน์แก่ประชาชนได้...”

มูลนิธชิ ัยพัฒนา-มูลนิธแิ ม่ฟ้าหลวง” ในจังหวัด
สงขลาและปัตตานีนนั้ มีองค์กรทีท่ า� หน้าทีป่ ระสานงาน
ทั้ ง ภาครัฐ และเอกชน คื อ มู ล นิ ธโิ ททาล (Total)
สถาบัน ทรัพ ยากรชายฝั ่ ง มหาวิ ท ยาลัย สงขลา
นคริน ทร์ ได้ ด� า เนิ น การปลูก ป่าชายเลนภายใต้
โครงการย่อย ๓ โครงการ คือ
๑. โครงการชุมชนพัฒนาป่าชายเลน ต�าบล
หัวเขา อ�าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
๒. โครงการศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน
ยะหริ่ง อ�าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
๓. โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการฟื้นฟู
ป่าชายเลน อ�าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
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- จัดการประชุมปรึกษาร่วมกัน เพื่อหาข้อยุติ
ในการเตรียมงานการปลูกป่า ซึง่ ทางชุมชนได้จดั สร้าง
เรือนเพาะช�ากล้าไม้ และหากล้าไม้มาร่วมกันปลูก
ป่าชายเลนกับส่วนราชการ ภาคเอกชน และองค์กร
ต่างๆ อย่างเต็มที่
- มีการรวมตัวกันของประชาชนก่อตั้ง “ชมรม
อนุรักษ์ป่าชายเลนทะเลสาบสงขลา” ขึ้น โดย
มี ค ณะกรรมการของชมรมประกอบด้ ว ยสมาชิ ก
ทัง้ ๘ หมูบ่ า้ นของต�าบลหัวเขา ร่วมกันด�าเนินกิจกรรม
ต่างๆ เช่น
- การดูแลรักษาเรือนเพาะช�า
- การกั้นรั้วบริเวณเขตป่า
- การท�าความเข้าใจกับชาวประมงในการดูแล
รักษาป่า
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“...ไม้ส�าหรับท�าฟืนซึ่งราษฎรจ�าเป็นต้องใช้เป็นประจ�า ซึ่งเมื่อตัดไม้ใช้แล้ว ก็ปลูกทดแทนเพื่อหมุนเวียนทันที...”

บัดนีก้ ารปลูกป่าชายเลนโดยประชาอาสานี้ ได้
มีการปลูกป่าชายเลนร่วมกันสม�า่ เสมอเป็นครั้งคราว
ตามโอกาสและวาระอันควร และได้ปลูกป่าชายเลน
ไปแล้วประมาณ ๓๐๐ ไร่
พระราชด�าริด้านป่าชายเลน จึงเป็นบทพิสูจน์
ว่ า มี คุ ณ ค่ า สมควรที่ จ ะอนุ ร ัก ษ์ แ ละพั ฒ นาไว้ เ ป็ น
อย่างยิ่ง

มาก ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิม มีอาชีพ
ท�าการประมงขนาดเล็กโดยอาศัยท�ากินในป่าแห่งนี้
รวมทั้ ง มี ก ารใช้ พื้ น ที่ บ างส่ ว นเลี้ย งปลากะพงขาว
ในกระชังตามล�าแม่น�้า ล�าคลอง ตลอดจนเลี้ยงกุ้ง
กุลาด�าหลังแนวเขตป่านี้ด้วย
การจัดท� าโครงการศูนย์ศึกษาธรรมชาติปา่
ชายเลนยะหริง่ มีเป้าหมายมุง่ เน้นให้เกิดประสิทธิภาพ
ในด้านการจัดการและสงวนรักษาป่าชายเลน โดย
มีเ จตนารมณ์ที่จะให้ทุกฝ่ายมีความรู้ความเข้า ใจ
ในสภาพสมดุลตามธรรมชาติของป่าชายเลน และ
สร้ า งความร่ ว มมื อ รวมพลั ง กัน ระหว่ า งชุ ม ชนและ
นักวิชาการที่จะผดุงรักษาป่าชายเลนไว้ให้ยั่งยืนนาน
การจัดตั้งศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน
จะท�าหน้าทีเ่ สริมสร้างการเรียนรูแ้ ก่ประชาชนให้เข้าใจ
ถึงสภาพแวดล้อมของบริเวณที่ชุมชนอาศัยอยู่ และ

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติปา่ ชายเลนยะหริ่ง
ตัง้ อยูท่ อี่ า� เภอยะหริง่ จังหวัดปัตตานี มีปา่ ชายเลน
ผืนใหญ่มีอาณาบริเวณกว้างขวางถึง ๙,๐๘๐ ไร่
สภาพป่าทัว่ ไปจัดได้ว่าเป็นป่าชายเลนทีส่ มบูรณ์มาก
และยังประโยชน์แก่ชุมชนรอบด้าน ทั้งทางตรง และ
ทางอ้อม โดยเฉพาะเป็นแหล่งก�าเนิดที่ส�าคัญของ
กุ้ง หอย ปู ปลา ที่อุดมสมบูรณ์และชุกชุมเป็นอย่าง
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ร่วมคิดหาแนวทางส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมต่างๆ เช่น
การร่วมกันปลูกป่าชายเลนให้มีปริมาณเพิ่มขึ้น ให้มี
การจัดการด้านป่าชายเลนที่ถูกต้องเหมาะสมกับ
ท้องถิน่ เป็นต้น ทัง้ นีศ้ นู ย์ศกึ ษาวิจยั เกีย่ วกับป่าชายเลน
ได้รวบรวมและเผยแพร่ขอ้ มูลทางวิชาการด้านป่าชายเลน
แก่สาธารณชนทั่วไป
การจัดสร้างศูนย์ธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง
นี้ ได้ด�าเนินการออกแบบที่ตระหนักถึงการให้ความ
ส�าคัญของการอนุรกั ษ์ธรรมชาติและความกลมกลืนที่
ไม่กระทบกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นดั้งเดิม
ทางเดินป่าชายเลนยะหริ่ง (The Mangrove
Trail) ยาวประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร คือเป้าหมายที่จะ
ด�าเนินการให้สา� เร็จลุลว่ งตามวัตถุประสงค์ทจี่ ะให้เป็น
แหล่งศึกษาหาความรู้ด้วยการเข้าไปท�าการส�ารวจ
และสัมผัสธรรมชาติป่าชายเลนได้อย่างใกล้ชดิ ซึง่ จะ

“...ทุกคนจะต้องช่วยกันดูแลป่าไม้...”
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สร้างความประทับใจและรู้แจ้งเห็นจริงในการศึกษา
ด้านนี้โดยตรง เนื่องจากทางเดินธรรมชาติจะผ่าน
จุดแสดงข้อมูลต่างๆ ที่น่าสนใจในป่าชายเลน โดยมี
ค�าอธิบายการด�ารงอยู่ของระบบนิเวศป่าชายเลนให้
เข้าใจอย่างแจ่มชัด ซึ่งจะเป็นต้นแบบในการพัฒนา
และอนุรักษ์ป่าชายเลนในแหล่งอื่นต่อไป

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ฟืน้ ฟูปา่ ชายเลน อ�าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
สภาพพื้ น ที่ แ ห่ ง นี้ เ ป็ น สภาพป่าชายเลนที่
เสื่อมโทรมมาก แม้กรมป่าไม้ได้พยายามฟื้นฟูพื้นที่
ดังกล่าวเป็นเวลา ๑๒ ปีแล้วก็ตาม ก็ยังไม่สามารถ
ด�าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม ท�าให้บริเวณดังกล่าว
นี้ปราศจากการที่ป้องกันลม ที่จะลดความรุนแรงของ
ภัยธรรมชาติ ซึง่ จากการศึกษาของสถาบัน ทรัพยากร
ชายฝั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พบว่ามีพื้นที่
ทีม่ ศี กั ยภาพสูงทีจ่ ะท�าการฟืน้ ฟูปลูกป่าชายเลนได้นนั้
มีเพียง ๒๑๓ ไร่ และปัจจุบันได้เพิ่มความพยายาม
ในการค้นหาแนวทางพัฒนาฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาพ
อุดมสมบูรณ์ดงั เดิมด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การขุดแพรก
เพื่อ ให้ น�้ า หล่ อ ดิ น มี ค วามชุ ่ ม ชื้ น อยู่ ต ลอดเวลา
เป็นต้น
ทฤษฎีการพัฒนาป่าชายเลนอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเป็น
หนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานเพื่อความ
ผาสุกสมบูรณ์แก่แผ่นดินไทยอย่างแท้จริง
ป่าชายเลนหลายแห่ ง ของประเทศไทยจึ ง
บัง เกิด ขึ้ น ในลัก ษณะที่ คื น สู่ ธรรมชาติ พ ิสุ ท ธิ์

“...ควรศึกษาดูก่อนว่า พืชพรรณไม้ดั้งเดิมมีอะไรบ้าง แล้วปลูกแซมรายการ
ชนิดต้นไม้ ที่ศึกษามาได้ ไม่ควรน�าไม้ที่แปลกปลอมต่างพันธุ์ ต่างถิ่นเข้ามาปลูก
โดยยังไม่ได้ศึกษาอย่างแน่ชัดเสียก่อน...”

อันสมบูรณ์ดังเดิม เช่น ป่าชายเลนที่อ�าเภอยะหริ่ง
จังหวัดปัตตานี ป่าชายเลนที่จังหวัดระนอง พังงา
และสตูล รวมทั้งที่จังหวัดเพชรบุรีและสมุทรสงคราม
คงเป็นบทพิสูจน์ถงึ น�้าพระราชหฤทัยที่ทรงสอดส่อง
ในสิ่งแวดล้อมของพระมหากษัตริย์ไทยนักพัฒนา
ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์นี้
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“...การขุดคลองระบายน�้าออกจากพรุเป็นการช่วยระบายน�้าที่ท่วมล้นเข้านาราษฎรในฤดูฝนให้มีทางไหลลงทะเล...”

• การอนุรกั ษ์และพัฒนา “ป่าพรุ” ทฤษฎี
การพั ฒ นาโดยหลั ก การที ่ท รงเน้ น
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
ด้วยการปรับปรุงสภาพป่าให้เกิดความ
สมดุลในระบบนิเวศมากที่สุด
“ป่าพรุ” เป็นป่าไม้ทึบไม่ผลัดใบประเภทหนึ่ง
ซึ่งเหลืออยู่เพียงผืนเดียวในภาคใต้ของประเทศไทย
มีลักษณะเด่นชัด คือ เป็นป่าดงดิบที่มีน�้าท่วมขัง
ทั่วทั้งบริเวณ
ป่าพรุเกิดจากธรรมชาติสร้างขึ้นโดยสาเหตุที่
คลื่นลมทะเลซัดดินทรายชายฝั่งปิดกั้นเป็นแนวสัน
เขือ่ นจนกลายเป็นแอ่งน�า้ ขนาดใหญ่ เมือ่ ซากพืชหล่น
ทับถมกันมากขึน้ ในน�า้ แช่ขงั นี้ ก็จะเกิดปฏิกริ ยิ าให้เกิด
น�้าและดินเปรี้ยวตามล�าดับ
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“...ป่าพรุ เป็นพื้นที่ที่ส�าคัญต่อความอยู่ดีกินดีของราษฎรรอบพื้นที่น�้าพรุ อีกทั้งยังเป็นอ่างเก็บน�้าธรรมชาติที่ชะลอการไหลบ่าของน�้า
จากเทือกเขาต่างๆ ก่อนระบายลงสู่ทะเล...”

พื้ น ที่ ปา่ พรุใ นจั ง หวั ด นราธิ ว าสทั้ ง หมดนี้
ประกอบด้วย
- ป่าพรุทยี่ งั อยูใ่ นสภาพสมบูรณ์ ๖๐,๕๒๕ ไร่
- ป่าพรุเสื่อมโทรม ๓๓,๕๒๕ ไร่
- ป่าเสม็ดขาว ๙๑,๒๕๐ ไร่
- ทุ่งหญ้า ๖๑,๓๕๐ ไร่
- พื้นที่กสิกรรม ๒๗,๒๗๕ ไร่
- พืน้ ทีอ่ นื่ ๆ (หมู่บ้าน ป่าละเมาะ และแม่นา�้ )
๑๖,๐๗๕ ไร่
พืน้ ทีเ่ หล่านีส้ ว่ นใหญ่ถูกบุกเบิกเพือ่ น�ามาใช้ใน
การเกษตร แต่เนือ่ งจากพืน้ ทีพ่ รุในจังหวัดนราธิวาสมี
ลักษณะทางกายภาพทีไ่ ม่เหมาะสมอยูห่ ลายประการ
ดั ง นั้ น การพั ฒ นาดั ง กล่ า วจึ ง ด� า เนิ น การไปด้ ว ย
ความยากล�า บาก และยั ง ประโยชน์ ไ ม่ เ ต็ ม ที่

ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย มี พ ื้ น ที่ ป่าพ ร ุร ว ม ทั้ ง สิ้ น
๔,๐๐๐,๐๐๐ ไร่ ป่าพรุทมี่ ขี นาดใหญ่ทสี่ ุดอยูท่ จี่ งั หวัด
นราธิวาส มีลกั ษณะเป็นทีร่ าบลุ่มขนาดใหญ่กระจาย
อยู่ในแนวเหนือใต้ด้านตะวันออกของพื้นที่จังหวัด มี
เนื้อที่ประมาณ ๒๙๐,๐๐๐ ไร่ ประกอบด้วยพรุขนาด
ใหญ่ ๓ แห่ง
- พรุโต๊ะแดง
- พรุบาเจาะ
- พรุกาบแดง
พรุโต๊ะแดงจัดได้ว่าเป็นพรุที่มีสภาพป่าพรุซึ่ง
ยังคงสภาพธรรมชาติไว้อย่างสมบูรณ์และมีขนาด
ใหญ่ที่สดุ ในประเทศไทยเนื้อที่ประมาณ ๒๑๖,๕๐๐
ไร่ พื้นที่ป่าติดต่อกันเป็นป่าขนาดใหญ่ครอบคลุม
พื้นที่หลายอ�าเภอ
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พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาอันสืบเนื่องมาจาก
พรุซึ่งในระยะแรกของการเสด็จพระราชด�าเนินแปร
พระราชฐานไปยังพระต�าหนักทักษิณราชนิเวศน์ ใน
ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทว่า
ในหน้ามรสุมราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากมีน�้า
ไหลบ่าลงมาท่วมพรุเข้าไร่นาเสียหาย จึงมีพระราชด�าริ
เพื่ อ ความร่ ว มมื อ กั น ระบายน�้ า จากพรุ ธ รรมชาติ
ทั้งหลายนี้ให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุด
การระบายน�า้ ออกจากพรุทา� ให้ทรงพบว่ามี
สภาพดินเปรี้ยวเกิดขึ้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ท�าการศึกษาวิจัยเรื่องนี้อย่างจริงจัง กระทั่งเมื่อมี
การจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริขนึ้ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ จึงได้ทา� หน้าที่
เป็นแกนกลางประสานงานในการด�าเนินงานจนถึง
ปัจจุบัน

การสนองพระราชด�าริดว้ ยการก�าหนด
เขตการใช้ที่ดินในบริเวณพื้นที่ป่าพรุ

สืบเนื่องจากที่ราษฎรส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์
จากพื้ น ที่ ป ่ า พรุอ ย่ า งไม่ ถ ูก ต้ อ งตามหลั ก วิ ช าการ
ท�าให้พื้นที่ป่าพรุบางแห่งเสื่อมโทรมจนไม่สามารถใช้
ประโยชน์ได้อีกต่อไป ต้องปล่อยทิ้งร้างไว้ตามสภาพ
ธรรมชาติ ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างกว้างขวาง โดย
เฉพาะราษฎรที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่ป่า โดยทั่วไปมี
ฐานะทางเศรษฐกิจตกต�่า เพราะพื้นที่ที่ใช้ท�าการ
เกษตรให้ผลผลิตต�่ามาก ราษฎรเองก็ไม่มีความรู้
ในการทีจ่ ะแก้ไขพืน้ ทีน่ นั้ ให้สามารถน�ามาใช้ประโยชน์
ได้การพัฒนาจึงเป็นไปด้วยความยากล�าบาก
ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกลุ ทองอันเนือ่ งมาจาก
พระราชด�าริได้ก�าหนดเขตการใช้ที่ดินบริเวณพื้นที่พรุ
ในจังหวัดนราธิวาส เพือ่ สนองพระราชด�าริในพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ออกเป็น ๓ เขตคือ

“...ให้ ร ัก ษาสภาพพื้น ที่ พ รุ ส ่ ว นหนึ่ ง ไว้ ใ ห้ ค งสภาพเดิ ม เพื่ อ ความสมดุ ล ของ
สภาพแวดล้อม...”

หากยังใช้ประโยชน์โดยปราศจากการจัดการทีเ่ หมาะสม
สภาพแวดล้อมของพื้นที่พรุก็ยิ่งจะมีแนวโน้มสูงขึ้น
ในการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมโทรมได้ง่าย

ที่มาของแนวพระราชด� า ริ พัฒ นา
และฟื้นฟูป่าพรุ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน
พระราชด� า ริใ ห้ ส ่ ว นราชการต่ า งๆ ร่ ว มกั น ศึ ก ษา
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“...ควรส่งเสริมการปลูกป่าไม้ในบริเวณพรุ...”

ซึ่งมีสารประกอบไพไรท์สะสมอยู่เป็นปริมาณมาก
ในเขตนี้พืชพรรณธรรมชาติขึ้นเบียดเสียดกันอย่าง
หนาแน่น มีพันธุ์ไม้ยืนต้นขึ้นปะปนกันอยู่มากกว่า
ร้ อ ยชนิ ด โดยมี เ รือ นยอดอยู่ ใ นระดั บ สูง ตั้ ง แต่
๒๐ - ๓๐ เมตร พืชพืน้ ล่างทีข่ นึ้ อยูม่ ที งั้ ไม้พมุ่ เถาวัลย์
ปาล์ม หวาย และเฟิร์นนานาชนิด

“...ควรศึกษาหาทางรักษาพื้นที่พรุไม่ให้ถูกท�าลายเพิ่มขึ้นอีก...”

๑. เขตสงวน (Preservation Zone) เป็น
บริเวณพื้นที่พรุที่ยังคงสภาพเป็นป่าธรรมชาติอย่าง
สมบูร ณ์ แ ละยัง ไม่ ถ ูก รบกวนจากมนุ ษ ย์ เนื้ อ ที่
ประมาณ ๕๖,๙๐๗ ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ทางตอน
กลางและตอนใต้ของพรุโต๊ะแดง ในเขตอ�าเภอตากใบ
อ�าเภอสุไหงปาดี และอ�าเภอสุไหงโก-ลก และพื้นที่
ทางตอนใต้ของพรุบาเจาะในเขตอ�าเภอเมืองและ
อ�าเภอยี่งอ ปกติพ้ืนที่ป่ามีน�้าท่วมขังเกือบตลอดปี
ในฤดูฝนระดับน�้าท่วมสูงสุด ๒ - ๓ เมตร พื้นที่ป่ามี
ลักษณะสูงๆ ต�่าๆ ต้นไม้ส่วนใหญ่แตกรากค�้ายันหรือ
เป็นพูพอน พื้นที่ป่ามีใบไม้กิ่งไม้แห้งทับถมกันจนมี
ลักษณะเป็นเนินสูงขึ้นมาจากพื้นที่ป่าทั่วไป พื้นป่ามี
ระดับสูงจากระดับน�้าทะเลปานกลางไม่เกิน ๘ เมตร
ดินเป็นดินอินทรีย์ ลึกลงไปเป็นดินเลนสีเทาปนน�้าเงิน

๒. เขตอนุรักษ์ (Conservation Zone)
เป็นบริเวณพื้นที่พรุที่พืชพรรณธรรมชาติถูกท�าลาย
ไปแล้วเป็นส่วนใหญ่ และยังไม่มีโครงการพัฒนา
เข้าไปด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง พื้นที่ป่าถูกท�าลาย
โดยการแผ้วถางและไฟไหม้ท�าความเสียหายในช่วง
ปีที่อากาศแล้งจัด มีเนื้อที่ประมาณ ๑๐๙,๙๓๘ ไร่
พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตะวันตกของพรุบาเจาะ
ในเขตอ�าเภอเมืองและอ�าเภอระแงะ และบริเวณทุ่ง
หญ้ารวมป่าพรุโต๊ะแดงในเขตอ�าเภอตากใบ อ�าเภอ
สุไหงปาดี และอ�าเภอสุไหงโก-ลก พื้นที่เป็นที่ลุ่มมี
น�้าขังเกือบตลอดปี สูงจากระดับน�้าทะเลปานกลาง
ไม่เกิน ๘ เมตร ปกติดินเปียกชื้นตลอดปี ในฤดูฝน
ระดับน�้าสูงจากผิวดินตั้งแต่ ๒๐ - ๓๐ เซนติเมตร
ไปจนถึง ๑ เมตร ดินมีทั้งอินทรีย์และดินอนินทรีย์
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ซึง่ เป็นดินเปรีย้ วจัด ส�าหรับทางตอนใต้ของพรุโต๊ะแดง
เป็นดินอินทรีย์หนาประมาณ ๑ - ๓ เมตร ดินชั้นล่าง
เป็นดินเลนที่มีสารประกอบก�ามะถันสะสมอยู่
น�้า ที่ท่ วมขัง อยู่ใ นบริเวณนี้ส ่วนใหญ่มีส่วน
ประกอบเป็นกรดจัดสีดา� หรือสีนา�้ ตาลปนด�า เนือ่ งจาก
มีสารอินทรีย์แขวนลอยปะปนอยู่มาก พื้นที่ส่วนใหญ่
เป็นป่าเสม็ดขาวและพื้นที่ป่าพรุที่ได้รับความเสีย
หายจากไฟไหม้มีพืชพวกคมบาง ย่านล� าเท็ง กก
กระจูด และพืชพวกหญ้าขึ้นเป็นพืชพื้นล่าง หรือเป็น
พื้นที่ซึ่งในอดีตถูกแผ้วถางแล้วถูกปล่อยทิ้งร้างไป
ต่อมามีไม้เสม็ดขาว กก กระจูด และพืชพวกหญ้า
ขึ้นกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป

พัฒนาต่างๆ เข้าไปด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีเนื้อที่
ประมาณ ๙๕,๐๑๕ ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขต
โครงการสหกรณ์นิคมบาเจาะในท้องที่อ�าเภอเมือง
อ�าเภอยีง่ อ และอ�าเภอบาเจาะ และสหกรณ์นคิ มปิเหล็ง
ในท้ อ งที่ อ� า เภอตากใบและอ� า เภอสุ ไ หงโก-ลก
บริเวณพรุสะปอมท้องที่อ�าเภอเมือง และบริเวณพรุ
กาบแดงในท้องทีอ่ �าเภอเมืองคาบเกีย่ วอ�าเภอตากใบ
พื้นที่เ หล่า นี้ไ ด้จัดสรรที่ดินให้ราษฎรเข้า อยู ่ อ าศัย
และท�ากินอย่างถาวร ส่วนใหญ่มโี ครงการชลประทาน
เข้าไปด�าเนินการระบายน�า้ ออกจากพืน้ ที่ ซึง่ โดยทัว่ ไป
สูงจากระดับน�า้ ลดลงจนต�า่ กว่าผิวดินประมาณ ๐.๕ ๑ เมตร บริเวณพรุบาเจาะส่วนใหญ่มีดินอินทรีย์ถม
เป็นชั้นหนาไม่เกิน ๒.๕ เมตร มีลักษณะเป็นกรดจัด
และมีคณ
ุ ภาพการเกษตรต�า่ ใต้ชนั้ ดินอินทรียซ์ งึ่ ทัง้ ดิน
และน�า้ มีสภาพความเป็นกรดจัด ส่วนบริเวณพรุกาบแดง
และพรุสะปอมดิน มีทงั้ ดินอินทรียแ์ ละอนินทรียป์ ะปน
กันอยู่ส่วนใหญ่

๓. เขตพัฒนา (Development Zone) เป็น
บริเวณพื้นที่พรุที่ได้มีการระบายน�้าออกไปบ้างแล้ว
พืชพรรณธรรมชาติดั้งเดิมถูกแผ้วถางจนหมดสิ้น มี
พื้นที่ที่ใช้เพื่อกิจกรรมทางด้านเกษตรและมีโครงการ

“...ตรงนี้ต้องท�าเป็นบ่อใหญ่ ค่อยๆ ปรับปรุงให้เป็นพรุจืดปล่อยลงไปแบบ Gravity ก็อาจจะพอได้ แต่ไม่งั้นก็สูบน�า้ เอามาปลูกข้าวได้
ในบริเวณนี้ อาจจะปลูกข้าวได้ตลอดปี...”
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การด�าเนินงานพัฒนาพื้นที่พรุ

ศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาพิ ก ุล ทองอั น เนื่ อ ง
มาจากพระราชด�าริได้จัดท�าแผนแม่บทในการพัฒนา
และก�า หนดเขตการใช้ ที่ ดิ น ทั้ ง ๓ เขต ให้ มี ก าร
ด�าเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแบบผสมผสาน
ให้สอดคล้องกันในหลายด้าน และก�าหนดแนวทาง
การพัฒนาพื้นที่พรุไว้ดังนี้
๑. เขตสงวน เป็นเขตทีด่ า� เนินการสงวนรักษา
ป่าไม้ไว้อย่างเข้มงวด เพื่อให้สภาพแวดล้อมมีการ
เปลีย่ นแปลงน้อยทีส่ ุด หน่วยงานทีท่ า� หน้าทีร่ ับผิดชอบ
โดยตรง คือ กรมป่าไม้ ปัจจุบันได้ประกาศเป็นเขต
ห้ามล่าสัตว์ปา่ แล้ว เมือ่ ได้มกี ารตรวจสอบรายละเอียด
และประกาศเป็นเขตรักษาพันธุส์ ัตว์ปา่ แล้วก็จะท�าให้
การดูแลรักษาพื้นที่เหล่านี้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
“...พรุ...เราต้องเก็บไว้ เพราะมีความส�าคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ต้องห้ามไม่ให้บุกรุกเข้าไป...”

๒. เขตอนุรักษ์ เป็นเขตที่ด�าเนินการฟื้นฟู
ให้กลับเป็นป่าดังเดิม ซึ่งเปลี่ยนไปเป็นเขตสงวนหรือ
เปลีย่ นเป็นเขตพัฒนา โดยการใช้พืน้ ทีก่ ระท�ากิจกรรม
ต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่พรุโดยไม่มี
ผลกระทบต่อระบบนิเวศของป่า และจะต้องผ่านการ
เห็นชอบของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเสียก่อน การด�าเนินงาน
ในเขตนี้จึงผันแปรไปได้ตามวัตถุประสงค์ คือ
๒.๑ ศึกษาวิจยั เกีย่ วกับการส�ารวจพันธุพ์ ชื
การทดแทนของสังคมพืช และระบบนิเวศของป่าพรุ
ทั้งหมด โดยมีกรมป่าไม้เป็นหน่วยงานหลัก
๒.๒ ศึกษาพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมส�าหรับการ
ปลูกป่าทดแทน และศึกษาวิธีการจัดการเพือ่ ให้ตน้ ไม้
ทีป่ ลูกเจริญเติบโตได้ดี มีกรมป่าไม้เป็นหน่วยงานหลัก
๒.๓ ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันมิให้มีการ
บุกรุกท�าลายป่าพรุอกี ต่อไป ด�าเนินการโดยกรมป่าไม้
และนิคมสหกรณ์
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๓. เขตพัฒนา เป็นเขตทีก่ า� หนดให้หน่วยงาน
ต่างๆ ด�าเนินงานร่วมกันพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับ
ฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น โดย
๓.๑ ค้นคว้าวิจยั เพือ่ หาทางปรับปรุงแก้ไข
สภาพดินและน�้าที่มีปัญหา ส�าหรับใช้ก�าหนดเป้า
หมายและแนวทางในการพัฒนาต่อไป ด�าเนินการ
โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓.๒ ด� า เนิ น การพั ฒ นาพื้ น ที่ พ รุ แ บบ
ครบวงจร โดยประกอบด้วยการควบคุมน�้าในพื้นที่
การปรับปรุงดิน การเลือกชนิดพืชที่ปลูก การสหกรณ์
และการตลาด
๓.๓ เลือกพื้นที่ด�าเนินงานให้สอดคล้อง
กับความต้องการของราษฎร โดยพิจารณาจากข้อมูล
ต่างๆ เช่น สภาพดิน สภาพน�า้ และสภาพภูมปิ ระเทศ

“...ให้ราษฎรในท้องถิน่ นัน้ เข้าร่วมกิจกรรม เพือ่ เป็นการสร้างความเข้าใจให้ราษฎร
เห็นความส�าคัญของป่า...”

๒.๔ ในกรณีที่มีการจัดท�าโครงการพัฒนา
ในเขตนี้ ให้จัดท�ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมด้วยทุกโครงการ
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๓.๔ รัฐ เป็ น ผู้ ด� า เนิ น งานโครงสร้ า งพื้ น
ฐานที่ ส� า คั ญ จนแล้ ว เสร็ จ และในระยะแรกรั ฐ
จะจัดหาวัสดุปรับปรุงดินและพันธุ์พืชต่างๆ ให้แก่
ราษฎร
๓.๕ รัฐ เป็ น ผู้ จั ด สรรงบประมาณ และ
บริหารโครงการพัฒนาที่ด�าเนินการในพื้นที่ดังกล่าว
การค้นคว้าวิจยั ป่าพรุตามพระราชด�าริกา้ วหน้า
ขึ้นเป็นล�าดับ คณะผู้ด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ
มี ค วามเห็ น ว่ า เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาพื้ น ที่ พ รุเ ป็ น ไป
อย่างสอดคล้องผสมผสานกันทั้งในเรื่องอนุรักษ์และ
การพัฒนาพื้นที่เขตต่างๆ ในป่าพรุได้ด�าเนินการไป
พร้อมกันอย่างได้ผลดีย่ิง ส่วนราชการอันประกอบ
ด้วย ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสาน
งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน
กปร.) ร่วมกับกรมป่าไม้ได้รับสนองพระราชด�าริ โดย
จัดหาสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาวิจัย

เกีย่ วกับป่าพรุขนึ้ บริเวณคลองโต๊ะแดงฝัง่ ขวา บริเวณ
บ้านโต๊ะแดง หมู่ที่ ๘ ต�าบลปูโต๊ะ อ�าเภอสุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส และจัดตั้ง “ศูนย์ศึกษาวิจัยและ
ธรรมชาติป่าพรุสิรินธร” ขึ้น เพื่อถวายพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ ๓๖ พรรษา ซึ่ง
ศูนย์แห่งนี้เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมและศึกษา
ค้นคว้าเกี่ยวกับธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของ
ป่ า พรุ อ ย่ า งละเอี ย ดครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ ใ นลั ก ษณะ
ของเส้ น ทางเดิ น ธรรมชาติ (Nature Trail) และ
นิทรรศการความรู้ต่างๆ
บั ด นี้ ปา่ พรุไ ด้ ร ับ การใช้ ป ระโยชน์ อ ย่ า ง
อเนกประสงค์ ควบคู ่ กั บ การสร้ า งสมดุ ล แห่ ง
ระบบนิเวศ ตามพระราชด�าริแห่งองค์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานเพื่อความ
ผาสุกนิรันดรของอาณาประชาราษฎร์
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ทฤษฎีใหม่ : การบริหารจัดการที่ดิน
เพื่อการเกษตร อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ในทุกคราทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จ
พระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรตามพื้นที่ต่างๆ
ทัว่ ประเทศนัน้ ได้ทรงถามเกษตรกรและทอดพระเนตร
พบสภาพปัญหาการขาดแคลนน�้าเพื่อการปลูกข้าว
และเกิดแรงดลพระราชหฤทัยอันเป็นแนวคิดขึน้ ว่า

๑. ข้ า วเป็ น พื ช ที่ แ ข็ ง แกร่ ง มาก หากได้ น�้า
เพียงพอจะสามารถเพิม่ ปริมาณเม็ดข้าวได้มากยิง่ ขึน้
๒. หากเก็บน�้าฝนที่ตกลงมาไว้ได้แล้ว น�ามา
ใช้ในการเพาะปลูกก็จะสามารถเก็บเกี่ยวได้มากขึ้น
เช่นกัน
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๓. การสร้างอ่างเก็บน�้าขนาดใหญ่นับวันแต่
จะยากที่จะด�าเนินการได้ เนื่องจากการขยายตัวของ
ชุมชนและข้อจ� ากัดของปริมาณที่ดินเป็นอุปสรรค
ส�าคัญ
๔. หากแต่ละครัวเรือนมีสระน�้าประจ�าไร่นา
ทุกครัวเรือนแล้ว เมื่อรวมปริมาณกันก็ย่อมเท่ากับ
ปริมาณในอ่างเก็บน�า้ ขนาดใหญ่ แต่สนิ้ ค่าใช้จา่ ยน้อย
และเกิดประโยชน์สูงสุดโดยตรงมากกว่า

ที่มาแห่งพระราชด�าริ “ทฤษฎีใหม่”
แรงดลพระราชหฤทั ย ในเรื่อ งนี้ เ กิด จากที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด�าเนิน
ไปทรงเยี่ยมราษฎรในภาคอีสานบริเวณพื้นที่บ้าน
กุดตอแก่น ต�าบลกุดสิมคุม้ ใหญ่ อ�าเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ง
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระราชด�ารัส

“...ทฤษฎีใหม่...เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะท� าให้ประชาชนมีกนิ
แบบตามอัตภาพ คืออาจไม่รวยมากแต่ก็พอกิน ไม่อดอยาก...”
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“...หลักมีว่า แบ่งที่ดินเป็นสามส่วน ส่วนหนึ่งเป็นที่ส�าหรับปลูกข้าว อีกส่วนหนึ่งส�าหรับปลูกพืชไร่ พืชสวน และก็มีที่ส�าหรับขุดสระน�้า...”

แก่บ รรดาคณะบุค คลต่ า งๆ ที่ เ ข้ า เฝ้ า ฯ ถวาย
พระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ณ ศาลาดุสิดาลัย
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ว่า
“...ถามชาวบ้านทีอ่ ยูน่ น่ั ว่า เป็นอย่างไรบ้างปีน้ี
เขาบอกว่าเก็บข้าวได้ แล้วข้าวก็อยูต่ รงนั้น กองไว้
เราก็ไปดูขา้ ว ข้าวนั้นมีรวงจริงแต่ไม่มเี มล็ด หรือรวง
หนึง่ มีซกั สองสามเมล็ด ก็หมายความว่า ๑ ไร่คงได้
ประมาณซักถังเดียวหรือไม่ถงึ ถังต่อไร่ ถามเขาท�าไม
เป็นอย่างนี้ เขาบอกว่าเพราะไม่มฝี น เขาปลูกกล้าไว้
แล้วเมื่อขึ้นมาก็ปกั ด�า ปักด�าไม่ได้เพราะว่าไม่มนี ้า�
ก็ปกั ในทรายท�ารูในทรายแล้วปักลงไป เมื่อปักแล้ว
ตอนกลางวันก็เฉามันงอลงไป แต่ตอนกลางคืน
ก็ตั้งตัวตั้งตรงขึ้นมา เพราะมีน�้าค้าง แล้วในที่สุด

ก็ได้รวงแต่ไม่มขี า้ วเท่าไรอันนี้เป็นบทเรียนที่ด.ี ..
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ข้ า วนี ้เ ป็ น พื ช แข็ ง แกร่ ง มาก
ขอให้ได้มนี า้� ค้างก็พอ แม้จะเป็นข้าวธรรมดาไม่ใช่
ข้าวไร่ ถ้าหากว่าเราช่วยเขาเล็กน้อยก็สามารถที่
จะได้ขา้ วมากขึ้นหน่อยพอที่จะกิน ฉะนั้น โครงการ
ที่จะท�ามิใช่จะต้องท�าโครงการใหญ่โตมากนัก
จะได้ผล ท�าเล็กๆ ก็ได้ จึงเกิดความคิดขึ้นมา
ว่าในที่เช่นนั้น ฝนดีพอสมควร แต่ลงมาไม่ถูก
ระยะเวลา...ฝนก็ทิ้งช่วง ข้าวก็ไม่ดี...”
จากพระราชด�ารัสข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการที่
ทรงรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นจากปัญหาข้อเท็จจริงแล้ว
ทรงวิเคราะห์เป็นแนวคิดทฤษฎีว่า
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“...ทฤษฎีใหม่นี้ มิได้เป็นการแจกจ่ายที่ดิน เป็นที่ดินของประชาชนเอง...”
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“...ต้องเก็บน�้าฝนที่ลงมา ก็เกิดความคิดว่าอยากทดลองดูสักสิบไร่ในที่อย่างนั้น สามไร่จะท�าเป็นบ่อน�้า คือเก็บน�้าฝน...”

แนวทฤษฎีใหม่ ก�าหนดขึ้นดังนี้
ให้แบ่งพื้นที่ถือครองทางการเกษตร ซึ่งโดย
เฉลีย่ แล้วเกษตรกรไทยมีเนือ้ ทีด่ นิ ประมาณ ๑๐ - ๑๕
ไร่ต่อครอบครัว แบ่งออกเป็นสัดส่วน คือ

“...วิธีการแก้ไขก็คอื ต้องเก็บน�า้ ฝนที่ตกลงมา
ก็เกิดความคิดว่าอยากทดลองดูสกั ๑๐ ไร่ ในที่
อย่างนั้น ๓ ไร่จะเป็นบ่อน�า้ คือเก็บน�้าฝนแล้ว ถ้า
จะต้องบุดว้ ยพลาสติกก็บุดว้ ยพลาสติก ทดลองดู
แล้วอีก ๖ ไร่ทา� เป็นที่นา ส่วนไร่ท่เี หลือก็เป็นบริการ
หมายถึงทางเดินหรือกระต๊อบ หรืออะไรก็แล้วแต่
หมายความว่าน�้า ๓๐% ที่ทา� นา ๖๐% ก็เชื่อว่า ถ้า
เก็บน�้าไว้ได้จากเดิมที่เก็บเกี่ยวข้าวได้ไร่ละประมาณ
๑ - ๒ ถัง ถ้ามีน้า� เล็กน้อยอย่างนั้นก็ควรจะเก็บเกี่ยว
ข้าวได้ไร่ละประมาณ ๑๐ - ๒๐ ถังหรือมากกว่า...”
ในเวลาต่อมาได้พระราชทานพระราชด�าริให้
ท�าการทดลอง “ทฤษฎีใหม่” เกีย่ วกับการจัดการทีด่ นิ
และแหล่งน�า้ เพือ่ การเกษตรขึน้ ณ วัดมงคลชัยพัฒนา
ต�าบลห้วยบง อ�าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

ส่วนแรก : ร้อยละ ๓๐ เนื้อที่เฉลี่ย ๓ ไร่ ให้
ท�าการขุดสระกักเก็บน�้าไว้ใช้ในการเพาะปลูก โดยมี
ความลึกประมาณ ๔ เมตร ซึ่งจะสามารถรับน�้าได้
จุถงึ ๑๙,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยการรองรับจาก
น�้าฝน ราษฎรจะสามารถน�าน�้านี้ไปใช้ในการเกษตร
ได้ตลอดปี ทั้งยังสามารถเลี้ยงปลาและปลูกพืชน�้า
พืชริมสระ เพือ่ เพิม่ รายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึง่
ด้วย ดังพระราชด�ารัสในโอกาสเสด็จพระราชด�าเนิน
ทอดพระเนตรการด�าเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่
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“...ถ้าท�าโครงการนี้ส�าเร็จ ก็หมายความว่าที่ต่างๆ หรือที่อื่นก็จะต้องท�าได้ทั้งนั้น...”

น�า้ ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ประมาณ ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
ต่อไร่ ถ้าหากแบ่งแต่ละแปลงเกษตรให้มีเนื้อที่ ๕ ไร่
ทั้ง ๒ แห่งแล้ว ความต้องการน�้าจะต้องใช้ประมาณ
๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ที่จะต้องเป็นน�้าส�ารองไว้ใช้
ในยามฤดูแล้ง
ส่วนทีส่ าม : ร้อยละ ๑๐ เป็นพื้นที่ที่เหลือ
มี เ นื้ อ ที่ เ ฉลี่ ย ประมาณ ๒ ไร่ จั ด เป็ น ที่ อ ยู ่ อ าศั ย
ถนนหนทาง คันคูดินหรือคูคลอง ตลอดจนปลูกพืช
สวนครัวและเลี้ยงสัตว์
รวมพื้นที่โดยเฉลี่ยประมาณ ๑๕ ไร่ ตาม
สัดส่วน ๓๐-๓๐-๓๐-๑๐ ตามทฤษฎีใหม่นี้พระบาท
สมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ทรงพระกรุณ าโปรดเกล้ า ฯ
พระราชทานแนวพระราชด� า ริอั น เป็ น หลั ก ปฏิ บั ติ
ส�าคัญยิ่งในการด�าเนินการ คือ

วัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เมื่อ
วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ความตอนหนึ่งว่า
“...การเลี้ยงปลาเป็นรายได้เสริม ถ้าเลี้ยง
ปลาไม่กี่เดือนก็มีรายได้...”
ส่วนที่สอง : ร้อยละ ๖๐ เนือ้ ทีเ่ ฉลีย่ ประมาณ
๑๐ ไร่ เป็นพื้นที่ท�าการเกษตร ปลูกพืชผลต่างๆ โดย
แบ่งพื้นที่นี้ออกเป็น ๒ ส่วนคือ
ร้อยละ ๓๐ ในส่วนทีห่ นึง่ : ท�านาข้าวประมาณ
๕ ไร่
ร้อยละ ๓๐ ในส่วนที่สอง : ปลูกพืชไร่หรือพืช
สวนตามแต่สภาพของพืน้ ทีแ่ ละภาวะตลาด ประมาณ
๕ ไร่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงค�านวณโดย
ใช้หลักเกณฑ์เฉลี่ยว่า ในพื้นที่ท�าการเกษตรนี้ต้องมี
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“...อยากให้แปลงทดลองว่า จะท�าอย่างนี้ ชาวบ้านท�าได้ไหม ราชการจะช่วยอะไรได้บ้าง...”

“...ให้ปลูกข้าวเป็นหลัก ปลูกไม้ยืนต้น ไม้ผลแซมบ้าง เพื่อให้ชาวบ้านมีข้าวกิน ไม่ต้องซื้อ...”
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“...เชื่อว่าถ้าเก็บน�้าไว้ได้จากเดิมที่เก็บเกี่ยวข้าวได้ไร่ละหนึ่งถังถึงสองถัง ถ้ามีน�้าเล็กน้อยอย่างนั้นก็ควรจะเก็บเกี่ยวข้าวได้ไร่ละประมาณ
สิบถังยี่สิบถัง หรือมากกว่านั้น...”

๒. มุง่ ให้เกษตรกรมีความพอเพียงในการเลีย้ ง
ตัวเองได้ (Self Sufficiency) ในระดับชีวติ ทีป่ ระหยัดก่อน
โดยมุ ่ ง เน้ น ให้ เ ห็ น ความส�า คั ญ ของความสามั ค คี
กันในท้องถิ่น

๑. วิธีการนี้สามารถใช้ปฏิบัติได้กับเกษตรกร
ผูเ้ ป็นเจ้าของทีด่ นิ ทีม่ พี นื้ ทีด่ นิ จ�านวนน้อย แปลงเล็กๆ
ประมาณ ๑๕ ไร่ (ซึ่ ง เป็ น อัต ราถือ ครองเนื้ อ ที่
การเกษตรโดยเฉลี่ยของเกษตรกรไทย)
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“...โครงการที่จะท�า มิใช่จะต้องท�าโครงการใหญ่โตมากนัก จะได้ผล ท�าเล็กๆ ก็ได้...”

“...ไร่ที่เหลือ (สิบเปอร์เซ็นต์) ก็เป็นที่บริการ หมายถึงทางเดินหรือเป็นกระต็อบหรืออะไรก็แล้วแต่...”
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“...จะต้องมีอ่างเก็บน�้าที่ใหญ่กว่าอีกแห่งเพื่อเสริมสระน�้า...”
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๓. ก�าหนดจุดมุ่งหมายให้สามารถผลิตข้าว
บริโภคได้เพียงพอทัง้ ปี โดยยึดหลักว่าการท�านา ๕ ไร่
ของครอบครัวหนึ่งนั้น จะมีข้าวพอกินตลอดปี ซึ่งเป็น
หลักส�าคัญของทฤษฎีใหม่นี้
ทฤษฎีใหม่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั จะ
เป็นทฤษฎีที่สมบูรณ์ตามแนวพระราชด�าริได้นั้น ทรง
ค�านึงถึงการระเหยของน�้าในสระหรืออ่างเก็บน�้าลึก
๔ เมตร ของเกษตรกรด้วยว่าในแต่ละวันที่ไม่มีฝนตก

คาดว่าน�้าระเหยวันละ ๑ เซนติเมตร ดังนั้น เมื่อเฉลี่ย
ว่าฝนไม่ตกปีละ ๓๐๐ วันนัน้ ระดับน�า้ ในสระจะลดลง
๓ เมตร จึงควรมีการเติมน�้าให้เพียงพอ เนื่องจากน�้า
เหลือก้นสระเพียง ๑ เมตรเท่านั้น
ดังนั้น การมีแหล่งน�้าขนาดใหญ่เพื่อคอยเติม
น�้าในสระเล็ก จึงเปรียบเสมือนมีแทงก์น�้าใหญ่ๆ ที่มี
น�า้ ส�ารองทีจ่ ะเติมน�า้ อ่างเล็กให้เต็มอยูเ่ สมอ จะท�าให้
แนวทางปฏิบัติสมบูรณ์ขึ้น
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กรณีของการทดลองที่วัดมงคลชัยพัฒนา ทรงเสนอวิธีการดังนี้

๓,๐๐๐ ไร่ เมื่ อ มาเห็ น ว่ า ท� า ได้ ก็ เ ชื่ อ และน� า ไป
ท�าบ้าง แต่ตอ้ งไม่ท�าเร็วนัก บริเวณนีก้ จ็ ะสนับสนุนได้
๓,๐๐๐ ไร่ ช่างเขาบอกได้ ๗๐๐ ไร่ แต่ทฤษฎีของเรา
ได้ ๓,๐๐๐ ไร่...”
ทฤษฎีใหม่จึงเป็นแนวพระราชด�าริ ที่บัดนี้
ได้รับการพิสูจน์และยอมรับกันอย่างกว้างขวางในหมู่
เกษตรกรไทยแล้วว่า พระราชด�าริของพระองค์เกิด
ขึ้นด้วยพระอัจฉริยภาพสูงที่สามารถน�าไปปฏิบัติได้
อย่างแท้จริง
ความสมบูรณ์พูนสุขแห่งราชอาณาจักรไทย
อุบตั ขิ นึ้ ในครัง้ นีด้ ว้ ยพระปรีชาสามารถอันเฉียบแหลม
ของพระมหากษัตริยไ์ ทย ผูม้ เิ คยทรงหยุดนิง่ ทีจ่ ะระดม
สรรพก�าลังทั้งปวงเพื่อความผาสุกของชาวไทย

จากภาพตุ่มน�้าเล็กคือสระน�้าที่ราษฎรขุดขึ้น
ตามทฤษฎีใหม่นี้ เมือ่ เกิดช่วงขาดแคลนน�า้ ในฤดูแล้ง
ราษฎรก็สามารถสูบน�้ามาใช้ประโยชน์ได้ และหาก
น�้าในสระไม่เพียงพอก็ขอรับน�้าจากอ่างห้วยหินขาว
ซึ่งได้ท�าระบบส่งน�้าเชื่อมต่อลงมายังสระน�้าที่ได้ขุด
ไว้ในแต่ละแปลงซึ่งจะช่วยให้สามารถมีน�้าใช้ตลอดปี
ในกรณีราษฎรใช้น�้ากันมาก อ่างห้วยหินขาว
ก็อาจมีปริมาณน�้าไม่เพียงพอ หากโครงการพัฒนา
ลุ่มน�้าป่าสักสมบูรณ์แล้วก็ใช้วิธีการสูบน�้าจากป่าสัก
มาพักในหนองน�้าใดหนองน�้าหนึ่ง แล้วสูบต่อลงมา
ในอ่างเก็บน�้าห้วยหินขาวก็จะช่วยให้มีปริมาณน�้าใช้
มากพอตลอดปี
ทรงเชื่อมั่นในทฤษฎีนี้มาก ดังพระราชด�ารัส
ตอนหนึ่งว่า
“...ให้ค่อยๆ ท�าเพิ่มเติม ท�าให้ชาวบ้านมี
รายได้ เ พิ่ม ขึ้ น แล้ ว ที ห ลัง ในเขตนอกเหนื อ จาก
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“...การพัฒนาถ้าจะให้ได้ผลเร็วต้องยอมลงทุนท�าที่เก็บกักน�้า การขุดสระราคาอาจจะแพง แต่ก็ต้องท�าให้ขนาดประหยัดที่สุด...”
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“...โครงการนี้ใช้เงินของมูลนิธิชัยพัฒนาส่วนหนึ่ง ใช้เงินของทางราชการส่วนหนึ่ง โดยใช้วิธีขุดบ่อน�้ า เพื่อใช้น�้านั้นมาท�าการเพาะปลูก
ตามทฤษฎีใหม่...”

“...การขุดสระนั้นก็ต้องสิ้นเปลือง ชาวบ้านไม่สามารถที่จะออกค่าใช้จ่ายส�าหรับการขุด ก็ต้องท�าให้เขา...”
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NEW THEORY ทฤษฎีใหม่
ข้อมูลประกอบเรื่อง
อ่างใหญ่เองอาจต้องเติมจากอ่างใหญ่ยงิ่ กว่า (ป่าสัก)
น�้าลึก ๓ เมตร จะระเหยหมด ต้องเติมจากอ่างใหญ่
๑ ไร่
= ๑,๖๐๐ ตร.ม.
๓ ไร่
= ๔,๘๐๐ ตร.ม.
X ๔ ม. = ๑๙,๒๐๐ ลบ.ม.
น�้า ๑ ล้าน ลบ.ม.
= > ๑,๐๐๐ ไร่
น�้า ๑ แสน ลบ.ม.
= > ๑๐๐ ไร่
น�้า ๑,๐๐๐ ลบ.ม.
= > ๑ ไร่
อ่างใหญ่เองอาจต้องเติมจากอ่างใหญ่ยิ่งกว่า (ป่าสัก)

๑ ไร่
= ๑,๖๐๐ ตร.ม.
๓ ไร่
= ๔,๘๐๐ ตร.ม.
X ๔ ม. = ๑๙,๒๐๐ ลบ.ม.
ถ้าน�้าลึก ๓ เมตร จะระเหยหมด
ต้องเติมจากอ่างใหญ่
สระ ๓ ไร่; นา ๕ ไร่; ไม้ยืนต้น ๒ ๑/๒ ไร่; พืชไร่ ๒ ๑/๒ ไร่; บ้าน ๒ ไร่

ระบบทฤษฎีใหม่ที่สมบูรณ์ อ่างใหญ่ เติมอ่างเล็ก อ่างเล็ก เติมสระน�้า
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นอกจากนี้ ยังทรงพระกรุณาพระราชทานแนวพระราชวินิจฉัย กรณีบางพื้นที่ มีปัญหาไม่ทราบจะเอา
ดินทีข่ ดุ จากสระไปไว้ทใี่ ด ซึง่ ถ้าขุด ๓๐% ของพืน้ ทีแ่ ล้วจะมีดนิ ขึน้ มาเป็นจ�านวนมาก ประมาณ ๑๐,๐๐๐ ม.๓
ถึง ๑๙,๐๐๐ ม.๓ ดังมีรายละเอียดพระราชทานเพิ่มเติม ดังนี้
ปัญหาดินที่ขุดจากสระน�้า ในโครงการทฤษฎีใหม่ (๓ ไร่ ลึก ๔ เมตร)
๑) ดินผิว (๕๐ ซม.) ถมที่ดินท�ากิน ๕ ไร่ (นา)
= ๒,๔๐๐
๒) ท�าคันรอบสระ ๒ x ๒ x (๘๐ + ๒๔๐)
= ๑,๒๘๐
๓) ถมร่องไม้ผลหรือไม้ยืนต้น และ
๔) ถมแปลงพืชไร่ (เฉลี่ย + ๑ ม. ๕ ไร่)
= ๘,๐๐๐
๕) ถมที่อยู่อาศัยและที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยง (๒ ม. ๒ ไร่)
= ๖,๔๐๐
(เฉลี่ยปรับระดับของทั้งแปลง + ๑ เมตร) รวมทั้งหมด
๑๘,๐๘๐
วิธีปฏิบัติ ข้อ ๑
ขุดดินของเขตสระ (๓ ไร่) ลึก ๕๐ ซม. มาถมที่นา (๕ ไร่)
ขุดดินของเขตบ้าน (๒ ไร่) ลึก ๕๐ ซม. มาถมที่นา (๕ ไร่)
รวมยกระดับ ที่นา ๕๐ ซม.
วิธีปฏิบัติ ข้อ ๒
ขุดดินของเขตสระ (๓ ไร่) ลึกอีก ๕๐ ซม. มาท�าคันรอบสระ ๒ x ๒ x ๓๒๐ ม.
วิธีปฏิบัติข้อ ๓ (ข้อ ๓ และ ๔)
ขุดร่อง (ท้องร่อง) ลึกประมาณ ๑ เมตร ขึ้นมาถมเป็นยกร่อง ๕๐ ซม. (ดินผิว)
ท้องร่อง กว้าง ๒ เมตร ยกร่อง กว้าง ๔ เมตร
ดินที่ขุดจากสระถมท้องร่อง (ชดเชย ๑ เมตร)
วิธีปฏิบัติ ข้อ ๔ (ข้อ ๓ และ ๔)
ผลักดินผิว (๕๐ ซม.) ไปพักที่แปลงนา แล้ว
ขุดดิน อีก ๑.๖๕ ม. จากเขตสระมาถม แล้วผลักดินผิวที่ฝากไว้ที่แปลงนา กลับมา
วิธีปฏิบัติ ข้อ ๕
ขุดดินผิว (๕๐ ซม.) จากเขตบ้าน ไปถมที่เขตพืชไร่ แล้ว
ขุดดินอีก ๑.๓๕ ม. จากเขตสระมาถมเขตบ้าน ให้สูงขึ้น ๒ เมตร
๐.๕ + ๐.๕ + ๑.๖๕ + ๑.๓๕ = ๔.๐
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ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.

ทฤษฎีใหม่
ขั้นที่หนึ่ง

(๑) ถ้าพูดอย่างสรุปที่สุด เป็นวิธีปฏิบัติของเกษตรกรที่เจ้าของที่ดินจ�านวนน้อย แปลงเล็ก (ประมาณ
๑๕ ไร่)
(๒) หลักส�าคัญ : ให้เกษตรกรมีความพอเพียง โดยเลีย้ งตัวได้ (Self sufficiency) ในระดับชีวติ ทีป่ ระหยัด
ไว้ก่อน ทั้งนี้ต้องมีความสามัคคีในท้องถิ่น
(๓) มีการผลิตข้าวบริโภคพอเพียงประจ�าปี โดยถือว่าครอบครัวหนึ่ง ท�านา ๕ ไร่ จะมีข้าวพอกิน
ตลอดปี ข้อนี้เป็นหลักส�าคัญของทฤษฎีนี้
(๔) เพื่อการนี้ จะต้องใช้หลักว่า ต้องมีน�้า ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ ฉะนั้น ๕ ไร่ ต้องมี ๕,๐๐๐
ลูกบาศก์เมตร แต่ละแปลง (๑๕ ไร่) ท�านา ๕ ไร่ ท�าพืชไร่หรือผลไม้ ฯลฯ ๕ ไร่ (= ๑๐ ไร่) จะต้องมีน�้า
๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี
จึงได้ตั้งสูตรคร่าวๆ ว่า แต่ละแปลงประกอบด้วย
นา ๕ ไร่ และพืชไร่และสวน ๕ ไร่
สระน�้า ๓ ไร่ ลึก ๔ เมตร จุประมาณ ๑๙,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร (๑๙,๒๐๐)
ที่อยู่อาศัย และอื่นๆ ๒ ไร่
รวมทั้งหมด ๑๕ ไร่
(๕) อุปสรรคส�าคัญที่สุดคือ : อ่างเก็บน�้า หรือสระ ที่ได้รับน�้าให้เต็มเพียงปีละหนึ่งครั้ง จะมีการระเหย
วันละ ๑ เซนติเมตร โดยเฉลี่ย ในวันที่ฝนไม่ตกหมายความว่า ในปีหนึ่งถ้านับว่าแห้ง ๓๐๐ วัน ระดับน�า้ ของ
สระจะลดลง ๓ เมตร (ในกรณีนี้ ๓/๔ ของ ๑๙,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร น�้าที่ใช้ได้จะเหลือ ๔,๗๕๐ ลูกบาศก์
เมตร) จึงจะต้องมีการเติมน�้าเพื่อให้เพียงพอ
(๖) มีความจ�าเป็นที่จะมีแหล่งน�้าเพิ่มเติม ส�าหรับโครงการวัดมงคลชัยพัฒนาได้สร้างอ่างเก็บน�้าจุ
๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ส�าหรับเลี้ยง ๓,๐๐๐ ไร่
(๗) ล�าพังอ่างเก็บน�้าจุ ๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร จะเลี้ยงได้ ๘๐๐ ไร่
(โครงการวัดมงคล มีพื้นที่ ๓,๐๐๐ ไร่ แบ่งเป็น ๒๐๐ แปลง) อ่างนี้จึงเลี้ยงได้ ๔ ไร่ต่อแปลง ล�าพัง
สระในแปลงเลี้ยงได้ ๔.๗๕ ไร่
จึงเห็นได้ว่า หมิ่นเหม่มาก (๔.๗๕ ไร่ + ๔.๐๐ ไร่ = ๘.๗๕ ไร่)
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ถ้าค�านึงว่า ๘.๗๕ ไร่นั้น จะท�าเกษตรกรรมอย่างสมบูรณ์ได้อีก ๖.๒๕ ไร่ จะต้องอาศัยเทวดาเลี้ยง
แต่ถา้ ค�านึงว่า ในระยะทีไ่ ม่มคี วามจ�าเป็นทีจ่ ะใช้นา�้ หรือมีฝนตก น�า้ ฝนทีต่ กมาจะเก็บไว้ได้ในอ่างและในสระ
ส�ารองไว้ส�าหรับเมื่อต้องการ อ่างและสระจะท�าหน้าที่เฉลี่ยน�้าฝน (regulator) จึงเข้าใจว่าในระบบนี้นา�้ จะพอ
(๘) ปัญหาใหญ่อีกข้อหนึ่ง คือราคาการลงทุนค่อนข้างสูง เกษตรกรจะต้องได้รับความช่วยเหลือ
จากภายนอก (ทางราชการ ทางมูลนิธิ และทางเอกชน) แต่ค่าด�าเนินการไม่สิ้นเปลืองส�าหรับเกษตรกร

ทฤษฎีใหม่
มูลนิธิชัยพัฒนา
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๓๗

“...ปัจจัยส�าคัญคือ ปัจจัยน�้าแล้วก็ต้องสามารถที่จะให้ประชาชนเข้าใจและยินยอม ถ้าเขาไม่ยินยอมก็ทา� ไม่ได้...”
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ทฤษฎีใหม่
ขั้นที่สอง

เมื่อตั้งศูนย์บริการที่วัดมงคลชัยพัฒนา และแปลงตัวอย่างที่ “ทางดิสโก้” ส�าเร็จแล้ว เกษตรกรก็เริ่ม
เข้าใจวิธีการ จึงขอให้ด�าเนินการในที่ดินของตน เมื่อได้ผลก็ต้องเริ่มขั้นที่สอง คือ ให้ เกษตรกร รวมพลังกัน
ในรูป กลุ่ม หรือ สหกรณ์ ร่วมแรงใน
(๑) การผลิต (พันธุ์พืช เตรียมดิน ชลประทาน ฯลฯ)
(๒) การตลาด (ลานตากข้าว ยุ้ง เครื่องสีข้าว การจ�าหน่ายผลผลิต)
(๓) การเป็นอยู่ (กะปิ น�้าปลา อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ)
(๔) สวัสดิการ (สาธารณสุข เงินกู้)
(๕) การศึกษา (โรงเรียน ทุนการศึกษา)
(๖) สังคมและศาสนา
ด้วยความร่วมมือของหน่วยราชการ มูลนิธิ และเอกชน

ทฤษฎีใหม่
มูลนิธิชัยพัฒนา
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘
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ทฤษฎีใหม่
ขั้นที่สาม

ติดต่อร่วมมือกับแหล่งเงิน (ธนาคาร) และ กับแหล่งพลังงาน (บริษัทน�้ามัน) ตั้งและบริหารโรงสี
(๒) ตั้งและบริหารร้านสหกรณ์ (๑, ๓) ช่วยการลงทุน (๑, ๒) ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต (๔, ๕, ๖)
ทั้งนี้ ทั้งฝ่ายเกษตรกร และฝ่ายธนาคารกับบริษัท จะได้รับประโยชน์
: เกษตรกรขายข้าวในราคาสูง (ไม่ถูกกดราคา)
ธนาคารกับบริษัทซื้อข้าวบริโภคในราคาต�่า
(ซื้อข้าวเปลือกตรงจากเกษตรกรและมาสีเอง) : (๒)
: เกษตรกรซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคในราคาต�่า
(เป็นร้านสหกรณ์ ราคาขายส่ง); (๑, ๓)
: ธนาคารกับบริษัท จะสามารถกระจายบุคลากร
ทฤษฎีใหม่
มูลนิธิชัยพัฒนา
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘

“...ทฤษฎีใหม่นี้คงมีประโยชน์ แต่ต้องท�าด้วยความระมัดระวัง...”
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แนวคิดการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน
“เส้นทางเกลือ”
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ตามหลักสังคมวิทยาการแพทย์
(Medical Sociology)

ในการเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยีย่ มราษฎร
ในภูมิภาคต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นั้น ทรงพบว่าปัญหาการขาดสารไอโอดีนจนเกิด
เป็นโรคคอพอกนั้นยังมีอยู่มากมายหลายพื้นที่ และ
ยามที่เสด็จพระราชด�าเนินไปในท้องที่ทุรกันดารนั้น

มีผู้คนที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจ�านวนมากที่
เป็นโรคนี้ และขอรับการรักษาจากคณะแพทย์หลวง
ที่ตามเสด็จ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว และสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง
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พระเมตตาและสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนเป็นอย่างมาก ถึงกับเคย
ทรงน�าเกลือผสมไอโอดีนขึน้ เฮลิคอปเตอร์ไปทรงแจก
ประชาชนในถิ่นทุรกันดารมาแล้วหลายครั้ง
เมื่ อ วั น ที่ ๙ มี น าคม ๒๕๓๖ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด�าเนินไปเยี่ยม
ชมกิจกรรมของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ซึ่งในการ
นี้ได้ทอดพระเนตรการสาธิตการท�างานของเครื่อง
ผสมเกลือไอโอดีน ซึ่งทางวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ได้ผลิตขึ้นและน้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานให้
แก่จังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือที่ราษฎรประสบปัญหา
ของการขาดสารไอโอดีน
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มาจากแหล่งใด ก็นา่ ที่จะน�าเอาไอโอดีนไปผสมกับ
แหล่งผลิตต้นทางเกลือเสียเลยทีเดียว...”

วิธกี ารด�าเนินการตามแนวพระราชด�าริ
“เส้นทางเกลือ”

๑. ศึกษาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนสารไอโอดีน โดยการค้นหา “เส้นทางเกลือ”
ตั้งแต่แหล่งผลิตจนถึงผู้บริโภค
๒. น�าไอโอดีนไปผสมที่แหล่งผลิตหรือแหล่ง
จัดจ�าหน่ายโดยเติมให้ฟรีก่อน หากภายหลังพ่อค้า
และภาคเอกชนเกิดศรัทธาสมทบก็สามารถท�าได้
๓. หากบางท้องที่ไม่อาจเติมไอโอดีนที่แหล่ง
ต้นทางได้ ทรงแนะน�าว่า ควรน�า เครื่องเกลือ ผสม
ไอโอดีนไปบริการในลักษณะหน่วยบริการเคลื่อนที่
เข้าไปในหมู่บ้านต่างๆ กล่าวคือ ใครมีเกลืออยู่แล้วก็
ผสมให้ฟรี หรืออาจเอาเกลือธรรมดามาแลกกับเกลือ
ผสมไอโอดีนก็ได้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ได้พระราชทาน
พระราชด�าริว่า
“...ให้พิจารณาแก้ไขปัญหาของการขาดสาร
ไอโอดีนของราษฎรโดยการส�ารวจพื้นที่ในแต่ละพื้นที่
ถึงปัญหา และความต้องการเกลือ ซึ่งแต่ละท้องถิ่น
ที ่จ ะมี ป ั ญ หาและความต้ อ งการไม่ เ หมื อ นกั น
โดยเฉพาะต้องส�ารวจ “เส้นทางเกลือ” ว่าผลิต
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๔. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงก�าหนด
ให้ใช้อ�าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอ�าเภอ
ต้นแบบในการศึกษาแก้ไขปัญหาการขาดแคลนสาร
ไอโอดีนว่ามี “เส้นทางเกลือ” มาจากแหล่งใด

ผลการส�ารวจ “เส้นทางเกลือ”

จากการค้นคว้า “เส้นทางเกลือ” ตัง้ แต่เดือน
เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นต้นมา สรุปได้ว่า
๑. เกลือผสมไอโอดีนส่วนใหญ่เป็นเกลือป่น
๒. เกลือที่ไม่ได้ผสมสารไอโอดีนเพิ่มเข้าไป
จะมีทั้งเกลือป่นและเกลือเม็ด
เกลือป่นส่วนใหญ่เป็นเกลือสินเธาว์จากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และเกลือเม็ด ส่วนใหญ่เป็น
เกลือสมุทรจากสมุทรสงคราม สมุทรสาคร และเพชรบุรี

เส้นทางเกลือที่ไม่ผสมไอโอดีน มีแหล่งผลิต
และจ�าหน่ายที่ส�าคัญ รวม ๔ เส้นทางคือ
ส่วนที่ ๑ : จากจังหวัดสมุทรสาคร เป็น
แหล่งรวมเกลือสมุทรจากเพชรบุรีและสมุทรสงคราม
ส่งไปยังตัวเมืองเชียงใหม่ และส่งขายต่อร้านค้าย่อย
ในอ�าเภอสะเมิง
ส่วนที่ ๒ : พ่อค้าเชียงใหม่ซื้อตรงจาก
สมุทรสาคร โดยรถสิบล้อบรรทุกขึ้นมาแล้วบรรจุใส่
ซองพลาสติกใส น�าขึน้ รถปิคอัพเร่ขายในอ�าเภอสะเมิง
และพื้นที่ใกล้เคียง
ส่วนที่ ๓ : พ่อค้าจากมหาสารคาม มีการ
ซือ้ เกลือสินเธาว์ปน่ แถบอ�าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
และย่านหนองกวั่ง อ�าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
มาบรรจุซองที่จังหวัดมหาสารคาม แล้วน�าเกลือไป
เร่ขายทั่วประเทศโดยใช้รถหกล้อ ซึ่งมีการส่งขายถึง
เชียงใหม่และเข้าสู่อ�าเภอสะเมิงในที่สุด
ส่วนที่ ๔ : จากกรุงเทพมหานคร โดยพ่อค้า
รายใหญ่จัดส่งไปขายที่เชียงใหม่และแถบใกล้เคียง
โดยใช้เกลือสมุทรธรรมดา
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วิธกี ารผลิตเกลือเสริมไอโอดีนหรือ
เกลืออนามัย

โดยปกติแล้วคนเราต้องการธาตุไอโอดีนวันละ
ประมาณ ๑๐๐ - ๑๕๐ ไมโครกรัม ในปริมาณเกลือ
ที่บริโภคต่อวัน เฉลี่ย ๕.๔ กรัม

อัตราส่วนเกลือไอโอดีน

๑. ต้ อ งใช้ ป ริ ม าณไอโอเดทที่ เ สริ ม ในเกลื อ
อัตราส่วน ๑ : ๒๐,๐๐๐ โดยน�้าหนัก
๒. เกลือ ๑ กิโลกรัม ต้องเสริมโปแตสเซียมไอ
โอเดท ๕๐ มิลลิกรัม เพือ่ ให้ผ้บู ริโภคได้รบั ไอโอดีนวัน
ละ ๑๕๐ ไมโครกรัมต่อคนต่อวัน
๓. โปแตสเซียมไอโอเดท ๑ กิโลกรัม ผสม
เกลือได้ ๑๘ ตัน ซึ่งมีหลายวิธีการ ดังนี้
ก. การเสริมไอโอดีนในเกลือโดยใช้วิธีผสม
เปียก
โดยการใช้ผงไอโอเดตปริมาณ ๒๕ กรัม ผสม
กับน�้าจ�านวน ๑ ลิตร ซึ่งผลการทดลองของวิทยาลัย
เทคนิคสกลนครสามารถผลิตเกลือผสมไอโอดีนได้
ครั้งละ ๖๐ กิโลกรัม โดยการพ่นฉีดแต่ละครั้ง จะใช้
ไอโอดีนน�้าผสมประมาณครั้งละ ๒๐๐ ซีซี. ต่อเกลือ
จ�านวน ๖๐ กิโลกรัม ซึ่งพบว่าได้ความเข้มข้นของ
ไอโอดีนสม�่าเสมอดี
ข. การเสริมเกลือไอโอดีนแบบผสมแห้ง
เป็ น เครื่ อ งผสมเกลือ ไอโอดี น ที่ ด� า เนิ น การ
ได้ง่ายและมีประสิทธิภาพสูงโดยใช้วิธีผสมแห้งและ
ใช้หลักการท�างานของเครื่องผสมทรายหล่อ และ
หลักการท�างานของเครือ่ งไซโลผสมอาหารสัตว์มาเป็น
การท�างานของเครื่องผสมเกลือไอโอดีน ซึ่งใช้สะดวก
กะทัดรัด ประหยัด ผสมได้ครั้งละ ๖๐ กิโลกรัม
โดยใช้ใบกวนหมุนภายในถังที่ตรึงอยู่กับที่ โดยให้
ความเร็วของการหมุนใบกวนสัมพันธ์กบั ลักษณะของ
ใบกวนที่วางใบให้เป็นมุมเอียง เพื่อให้เกลือไหลและ

เส้นทางเกลืออันเนื่องมาจากพระราชด�ารินี้ได้
เป็นแม่บทที่น�ามาใช้ในการเป็นต้นแบบวิธีการเติม
สารไอโอดีนจากแหล่งต้นทางการผลิตทั่วทั้งประเทศ
ในเวลาต่อมา
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เกิดการพลิกตลอดเวลา ใช้เวลาในการคลุก ๒ นาที
โดยการหมุนทวนเข็มนาฬิกา
ในกรณีทมี่ คี วามประสงค์จะผสมเกลือไอโอดีน
ด้วยตนเอง ก็สามารถท�าได้ในอัตราส่วนดังกล่าว โดย
ใช้กระบะและไม้พายผสมโดยใช้แรงคนใช้เวลาผสม
ประมาณ ๒๐ - ๓๐ นาที หรือนานกว่า จึงจะได้
ส่วนผสมที่ใช้การได้
เส้นทางเกลือจึงนับเป็นพระมหากรุณา
ธิคุ ณ ในพระบาทสมเด็จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ผู ้ ท รง
ห่ ว งใยในทุ ก วิ ถ ีแ ห่ ง การด� า รงชี พ ของมวล
พสกนิกรทั้งหลายโดยแท้
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แนวคิดการพัฒนาเพื่อพึ่งตนเองของเกษตรกร
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
(Self Reliance)

แนวพระราชด�าริเกี่ยวกับการส่งเสริมชุมชน
หรือการพัฒนาชนบทที่สา� คัญๆ คือ การที่ทรงมุ่ง
ช่วยเหลือพัฒนาให้เกิดการพึ่งตนเองได้ของคนใน
ชนบทเป็ น หลัก กิจ กรรมและโครงการตามแนว
พระราชด�าริที่ด�าเนินการอยู่หลายพื้นที่ทั่วประเทศ
ในปัจจุบันนั้นล้วนแล้วแต่มีเป้าหมายสุดท้ายอยู่ที่
การพึ่งตนเองได้ของราษฎรทั้งสิ้น

ในการพั ฒ นาทั้ ง ด้ า นอาชี พ และส่ ง เสริ ม
การเกษตรให้เกษตรกรสามารถด�ารงชีพอยู่ได้อย่าง
มั่นคง เป็นปึกแผ่นนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงด�าเนินการแนะน�าสาธิตให้ประชาชนด�าเนินรอย
ตามเบื้องพระยุคลบาทเป็นไปตามหลักการพัฒนา
สังคมชุมชนอย่างแท้จริง กล่าวคือ ทรงมุง่ ช่วยเหลือ
พัฒนาให้เกิดการพึ่งตนเองได้ของคนในชนบทเป็นหลัก
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ดังนัน้ การทีร่ าษฎรในชนบทสามารถพึง่ ตนเอง
ได้มากยิ่งขึ้นนั้น สืบเนื่องจากแนวพระราชด�าริด้าน
การพัฒนาทีท่ รงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานแก่เกษตรกรทั้งหลาย หลายประการ

วิธีการพัฒนา

๑. ทรงยึ ด หลั ก ที ่ไ ม่ ใ ช้ วิ ธีก ารสั ่ง การให้
เกษตรกรปฏิบ ัต ิต าม เพราะไม่ อ าจช่ ว ยให้ ค น
เหล่านั้นพึ่งตนเองได้ เนื่องจากเป็นการปฏิบัติงาน
โดยไม่ได้เกิดจากความพึงพอใจ ดังพระราชด�ารัส
ความตอนหนึ่งว่า
“...ด�าริ คือ ความเห็นที่จะท�า ไม่ใช่ค�า
สัง่ แต่มันเป็นความเห็น มีทฤษฎีอะไรต้องบอก
ออกมา ฟังได้ฟงั ชอบใจก็เอาไปได้ ใครไม่ชอบใจ
ก็ไม่เป็นไร...”

“...เมืองไทยนี้จะเป็นแห่งหนึ่งที่จะอยู่ได้ ถ้าช่วยกันคิดช่วยกันท�า มีอะไรที่เป็นปัญหา ให้แก้ไขปัญหานั้น...”
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“...หลักการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญจะต้องใช้การท�างาน ๒ อย่าง โครงการพื้นฐานแบบชาวบ้านกับโครงการวิทยาการชั้นสูง...”

ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ด้วยการ
ด�าเนินการเช่นนั้นจักช่วยให้ประชาชนสามารถช่วย
เหลือตนเองได้ในทีส่ ุด ดังเคยมีพระราชด�ารัสในโอกาส
วันขึน้ ปีใหม่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ กับประชาชน
ชาวไทยทั้งหลายว่า
“...ภาระในการบริหารนัน้ จะประสบผล
ด้ ว ยดี ย ่ อ มต้ อ งอาศั ย ความรั ก ชาติ ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความสมัครสมานกลมเกลียวกัน
ประกอบกับการร่วมมือของประชาชนพลเมือง
ทั ่ว ไป ข้ า พเจ้ า จึ ง หวั ง ว่ า ท่ า นทั ้ง หลายคง
จะพยายามปฏิ บั ติ ก รณี ย กิ จ ในส่ ว นของ
แต่ ล ะท่ า นด้ ว ยใจบริ สุ ท ธิ ์ โดยค� า นึ ง ถึ ง
ประโยชน์ ส ่ ว นรวม ทั ้ง นี ้เ พื ่อ ได้ ม าซึ ่ง ความ
ร่ ม เย็ น เป็ น สุ ข ของประชาชนทั ่ว ไปอั น เป็ น
ยอดปรารถนาด้วยกันทั้งสิ้น...”

๒. ทรงเน้ น ให้ พึ ่ง ตนเองและช่ ว ยเหลื อ
ตนเองเป็นหลักส�าคัญ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
มักจะทรงท�าหน้าทีก่ ระตุน้ ให้เกษตรกรทัง้ หลายคิดหา
ลูท่ างทีจ่ ะช่วยตนเอง พึง่ ตนเองโดยไม่มกี ารบังคับการ
แสวงหาความร่วมมือจากภายนอกต้องกระท�าเมื่อ
จ�าเป็นจริงๆ ดังพระราชด�ารัสตอนหนึ่งที่ว่า
“...คนทุกคน ไม่ว่าชาวกรุงหรือชาวชนบท
ไม่ว่ามีการศึกษามากหรือน้อยอย่างไร ย่อมมี
จิตใจเป็นอิสระ มีความคิดเห็น มีความพอใจ
เป็นของตนเอง ไม่ชอบการบังคับ นอกจากนั้น
ยังมีขนบธรรมเนียม มีแบบแผนเฉพาะเหล่า
กันอีกด้วย...”
๓. พระบาทสมเด็จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ทรง
ใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน (People
Participation) เป็นจุดหลักส�าคัญในการพัฒนา
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๔. หลั ก ส� า คั ญ อี ก ประการหนึ ง่ ในการ
แนะน� า ประชาชนเกี ่ย วกั บ โครงการอั น เนื ่อ ง
มาจากพระราชด�าริ คือ ทรงใช้หลักประชาธิปไตย
ในการด�าเนินการ เห็นได้ชัดเจนในทุกคราที่เสด็จ
พระราชด� า เนิ น ไปทรงเยี่ย มเยีย นประชาชนและ
เกษตรกรร้ อ งทุ ก ข์ เ กี่ย วกับ ปั ญ หาที่ เ กิด ขึ้ น หาก
เจ้าหน้าที่ทักท้วงสิ่งใดทางวิชาการ กราบบังคมทูล
แล้วก็ทรงรับฟังข้อสรุปอย่างเป็นกลาง หากสิ่งใดที่
เจ้าหน้าที่กราบบังคมทูลว่าปฏิบตั ิได้ แต่ผลลัพธ์
อาจไม่ คุ ้ ม ค่ า กับ เงิ น ที่ ล งไป พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวก็ทรงให้เปลี่ยนแปลงโครงการได้เสมอ
เห็นได้ชดั เจนจากพระราชด�ารัสศูนย์ศกึ ษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริว่า
“...เป็นสถานทีท่ ่ผี ทู้ า� งานในด้านพัฒนาจะ
ไปท�าอะไรอย่างทีเ่ รียกว่า “ทดลอง” ก็ได้ และ
เมื่อทดลองแล้วจะท�าให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ
ในวิ ชานั ้นสามารถเข้าใจว่า เขาท�า กันอย่างไร
เขาท�าอะไรกัน...”
ได้พระราชทานพระราชาธิบายเพิ่มเติมอีกว่า
“...ฉะนั้นศูนย์ศึกษาการพัฒนานี้ ถ้าท�า
อะไรล้มเหลวต้องไม่ถอื ว่าเป็นสิ่งที่ตอ้ งถูกลงโทษ
แต่เป็นสิ่งที่แสดงว่าท�าอย่างนั้นไม่เกิดผล...”
๕. ทรงยึด หลั ก สภาพของท้ อ งถิน่ เป็ น
แนวทางในการด�าเนินงานตามโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริ ทั้งด้านสภาพแวดล้อม ทาง
ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี
ของแต่ละท้องถิน่ ในแต่ละภูมภิ าคของประเทศ เพราะ
ทรงตระหนักดีว่าการเปลี่ยนแปลงใดที่ด�าเนินการ
โดยฉับพลันอาจก่อผลกระทบต่อค่านิยม ความคุน้ เคย
และการด�ารงชีพในวิถีประชาเหล่านั้นเป็นอย่างมาก
ดังนั้นจึงพระราชทานแนวคิดเรื่องนี้ว่า
“...การพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมปิ ระเทศ
ของภูมศิ าสตร์ และภูมปิ ระเทศทางสังคมศาสตร์

ในสังคมวิทยา ภูมิประเทศทางสังคมวิทยาคือ
นิสยั ใจคอของคนเราจะไปบังคับให้คนคิดอย่างอื่น
ไม่ได้ แต่ถ้าเราเข้าไปแล้วเราเข้าไปดูว่า เขา
ต้องการอะไรจริงๆ แล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจ
หลั ก การของการพั ฒ นานี ้ก็ จ ะเกิ ด ประโยชน์
อย่างยิ่ง...”
๖. พระราชด�าริที่ส�าคัญประการหนึ่งคือ
การสร้างความแข็งแรงให้ชุมชน ด้วยการสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานหลักที่จ�าเป็นต่อการผลิต อัน
จะเป็นรากฐานน�าไปสู่การพึ่งตนเองได้ในระยะยาว
โครงสร้างพื้นฐานที่ส�าคัญ คือ แหล่งน�้า เพราะเป็น
ปัจจัยส�าคัญทีจ่ ะท�าให้เกษตรกรส่วนใหญ่ทตี่ อ้ งพึง่ พา
อาศัยน�้าฝนจักได้มีโอกาสที่จะมีผลิตผลได้ตลอดปี
ซึง่ เป็นเงือ่ นไขปัจจัยส�าคัญยิง่ ทีจ่ ะท�าให้ชมุ ชนพึง่ ตนเอง
ได้ในเรื่องอาหารได้ระดับหนึ่ง และเมื่อชุมชนแข็งแรง
พร้อมดีแล้ว ก็อาจจะมีการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
อื่นๆ ที่จ�าเป็นต่อการยกระดับรายได้ของชุมชน เช่น
เส้นทางคมนาคม ฯลฯ ซึ่งการพัฒนาในลักษณะที่
เป็นการมุง่ เตรียมชุมชนให้พร้อมต่อการติดต่อสัมพันธ์
กับ โลกภายนอกอย่ า งเป็ น ขั้ น ตอนนี้ ทรงเรี ย กว่ า
“การระเบิดจากข้างใน” ซึ่งเรื่องนี้พระองค์ทรง
อธิบายว่า
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“...เมื่อเขามีงานท�า เขาก็มีเงินตอบแทน เศรษฐกิจของคนเหล่านั้นก็จะดีขึ้น เขาก็ท�างานด้วยความตั้งใจมากขึ้น มีอาหารใส่ท้อง ก็แข็งแรง...”

“...ในการสร้างความเจริญก้าวหน้านี้ ควร
อย่างยิ่งที่จะค่อยสร้างค่อยเสริมทีละเล็กละน้อย
ให้เป็นล�าดับ ให้เป็นการท�าไปพิจารณาไป และ
ปรับปรุงไป ไม่ท�าด้วยอาการเร่งรีบตามความ
กระหายที่จะสร้างของใหม่เพื่อความแปลกใหม่
เพราะความจริงสิ่งที่ใหม่แท้ๆ นั้นไม่มี สิ่งใหม่
ทั ้ง ปวงย่ อ มสื บ เนื ่อ งมาจากสิ ่ง เก่ า และต่ อ ไป
ย่อมจะต้องกลายเป็นสิ่งเก่า...”
พร้ อ มกั น นี้ ใ นเรื่ อ งเดี ย วกั น ทรงมี รั บ สั่ ง
กับ บั ณ ฑิต มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ใ นวัน ที่ ๒๖
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ ว่า
“...เมื่อมีพืน้ ฐานหนาแน่นบริบรู ณ์พร้อม
แล้วก็ตั้งตนพัฒนางานต่อไปให้เป็นการท�าไป
พัฒนาไปและปรับปรุงไป...”

“...การพัฒนาประเทศจ�าเป็นต้องท�าตาม
ล�าดับขั้นตอน ต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมี
พอกิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้น
ก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด แต่
ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อได้พื้นฐานมั่นคง
พร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อย
เสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจชั้นที่สูงขึ้น
โดยล�าดับ...”
วิธีการพัฒนาเพื่อ ให้ เกิด การพึ่งตนเองได้นี้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงชีแ้ นะว่าควรจะต้อง
ค่อยๆ กระท�าตามล�าดับขั้นตอนต่อไป ไม่ควรกระท�า
ด้วยความเร่งรีบซึ่งอาจจะเกิดความเสียหายได้ดังที่
รับสั่งกับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๑
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ ว่า
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๗. การส่ ง เสริ ม หรื อ สร้ า งเสริ ม สิ ่ง ที ่ช าว
ชนบทขาดแคลน และเป็นความต้องการอย่าง
ส�าคัญ คือ “ความรู้” ด้านต่างๆ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักว่า ชาวชนบทควรจะมี
ความรู้ในเรื่องของการท�ามาหากิน การท�าการเกษตร
โดยใช้เทคโนโลยีทเี่ หมาะสมโดยทรงเน้นถึงความจ�าเป็น
ที่จะต้องมี “ตัวอย่างแห่งความส�าเร็จ” ในเรื่องการ
พึ่งตนเอง ซึ่งทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎร
ในชนบทได้มีโอกาสได้รู้ได้เห็นถึงตัวอย่างของความ
ส� า เร็จ นี้ และน� า ไปปฏิ บ ัติ ไ ด้ เ องซึ่ ง ทรงมี พ ระราช
ประสงค์ที่จะให้ตัวอย่างของความส�าเร็จทั้งหลาย
ได้กระจายไปสู่ท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ วิธีการให้
ความรูแ้ ก่ประชาชนนัน้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
มี พ ระราชด� า ริที่ เ กี่ย วข้ อ งกับ การใช้ เ ทคโนโลยี
ที่ทันสมัยในการพัฒนาว่า
“...การใช้ เ ทคโนโลยีอั น ทั น สมั ย ในงาน
ต่างๆ นั้น ว่าโดยหลักการควรจะให้ผลมาก ใน
เรื ่อ งประสิ ท ธิภ าพ การประหยัด และการทุ ่ น
แรงงาน แต่อย่างไรก็ตามก็คงยังจะต้องค�านึงถึง
สิ่งอื่นอันเป็นพื้นฐานและส่วนประกอบของงาน
ที่ท�าด้วย อย่างในประเทศของเราประชาชนท�า
มาหาเลี้ยงตัวด้วยการกสิกรรมและการลงแรง
ท�างานเป็นพื้น การใช้เทคโนโลยีอย่างใหญ่โตเต็ม
รูปหรือเต็มขนาดในงานอาชีพหลักของประเทศ
ย่ อ มจะมี ป ั ญ หา เช่ น อาจท� า ให้ ต ้ อ งลงทุ น
มากมายสิ้นเปลืองเกินกว่าเหตุ หรืออาจก่อให้
เกิดการว่างงานอย่างรุนแรงขึ้น เป็นต้น ผลที่เกิด
ก็จะพลาดเป้าหมายไปห่างไกล และกลับกลาย
เป็นผลเสีย ดังนั้น จึงต้องมีความระมัดระวังมาก
ในการใช้เทคโนโลยีท่ปี ฏิบัตงิ านคือ ควรพยายาม
ใช้ให้พอเหมาะพอดีแก่สภาวะของบ้านเมืองและ
การท�ากินของราษฎรเพื่อให้เกิดประสิทธิผลด้วย
เกิดความประหยัดอย่างแท้จริงด้วย...”

๘. ทรงน� า ความรู ้ ใ นด้ า นเทคโนโลยี
การเกษตรที่เหมาะสมเข้าไปถึงมือชาวชนบท
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยทรงมุ่งให้เป็น
ขบวนการเดียวกับทีเ่ ป็นเทคโนโลยีทางการผลิตทีช่ าว
บ้านสามารถรับไปและสามารถน�าไปปฏิบตั ไิ ด้ผลจริง
ในทางปฏิ บั ติ เ รื่อ งนี้ พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงเลือกใช้เทคนิควิธีการต่างๆ หลาย
ประการเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายที่ทรงมุ่งหวังดังกล่าว
นั้นมีหลายแนวทาง เช่น
ก. การรวมกลุ ่ ม ประชาชนเพื ่อ แก้ ไ ข
ปัญหาหลักของชุมชนชนบท ซึง่ เป็นรากฐานส�าคัญ
ประการหนึ่งของการพัฒนาพึ่งตนเอง โดยเฉพาะ
การรวมตัวกันในรูปของสหกรณ์ ดังนั้น ในทุกพื้นที่ที่
เสด็จพระราชด�าเนิน และมีโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริขึ้นมา ไม่ว่าลักษณะใด จะทรงเน้นเสมอ
ถึงความจ�าเป็นที่จะต้องกระตุ้นให้เกิดการรวมตัวกัน
ในรูปแบบต่างๆ เพือ่ แก้ไขปัญหาทีช่ มุ ชนเผชิญอยูร่ ว่ มกัน
หรือเพือ่ ให้การท�ามาหากินของชุมชนโดยส่วนรวมเป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด จนเห็นได้ว่า
กลุ่มสหกรณ์ในโครงการพระราชด�าริที่ประสบความ
ส�าเร็จหลายโครงการนั้นพัฒนาขึ้นมาจากการรวมตัว
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“...เมืองไทยนี้มีความหวังที่จะพัฒนาอยู่ให้อยู่ได้ แต่ว่าจะต้องใช้ค�าว่าเสียสละ ต้องรู้จักค�าว่าสามัคคี...”

กันของราษฎรกลุ่มเล็กๆ เช่น สหกรณ์หุบกระพงเกิด
จากกลุ่มเกษตรกรที่ท�าสวนผักในย่านนั้นเป็นต้น
ข. การส่งเสริมโดยกระตุ้นผู้น�าชุมชนให้
เป็ น ผู ้ น� า ในการพั ฒ นาก็เ ป็ น อีก วิ ธีห นึ่ ง ที่ ท รงใช้
ในบางพื้นที่ตามความเหมาะสม ทรงพิจารณาผู้น�า
โดยเน้นในด้านคุณธรรม ความโอบอ้อมอารี ความ
เป็นคนในท้องถิ่นและรักท้องถิ่น จากนั้นทรงอาศัย
โครงสร้างสังคมไทย โดยเฉพาะระบบอุปถัมภ์กระตุ้น
ให้ผู้น�าชุมชนที่มักจะมีฐานะดี ให้เป็นผู้น� าในการ
สร้างสรรค์ความเจริญให้กับท้องถิ่น โดยชาวบ้าน
ที่ยากจนให้ความสนับสนุนร่วมมือ ซึ่งในที่สดุ แล้ว
ผลแห่งความเจริญทีเ่ กิดขึน้ จะตกแก่ชาวบ้านในชุมชน
นั้นทุกคน ดังพระราชด�าริที่ว่า

“...ในการท�างานทั้งปวงนั้น ทุกคนจะต้อง
ตั ง้ ใจจริ ง อดทนและขยั น หมั น่ เพี ย ร ซื ่อ ตรง
เห็นอกเห็นใจกัน ถ้อยทีถอ้ ยอาศัยกัน มีเมตตามุง่ ดี
มุง่ เจริญต่อกัน ยึดมั่นในสามัคคีธรรม ความสุจริต
ทัง้ ในความคิดและการกระท�า ถือเอาความมัน่ คง
และประโยชน์ร่วมกันเป็นจุดหมายส�าคัญ...”
ค. การส่งเสริมการพัฒนาเพื่อพึ่งตนเอง
นั้นจะต้องท�าอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่รบี ร้อนทีจ่ ะ
ให้เกิดผลในทางความเจริญอย่างรวดเร็ว สิ่งส�าคัญ
ที่มีพระราชด�าริอยู่เสมอ คือ ชุมชนจะต้องพึ่งตนเอง
ได้ ใ นเรื่อ งอาหารก่ อ นเป็ น ล� า ดั บ แรก จากนั้ น จึ ง
ค่อยก้าวไปสู่การพัฒนาในเรื่องอื่นๆ การขยายการ
ผลิตเพื่อการค้าใดๆ ก็ตาม ทรงมีข้อสังเกตเกี่ยวกับ
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“...ชาวบ้านปัจจุบันนี้เป็นคนที่รู้จักการเสียสละที่เพื่อพัฒนาท้องที่ของตัวแล้วเขาก็ไม่ได้มีข้อแม้อะไร ไม่ได้บอกว่าถ้าท�าส�าเร็จแล้ว
จะขออย่างนั้นอย่างนี้ ขอให้ตามอัธยาศัย...”

ความพร้อมในด้านการตลาด โดยเฉพาะในด้านความรู้
เบื้อ งต้ น เกี่ย วกับ การจั ด ท�า บัญ ชี ธุร กิจ การเกษตร
ของชาวบ้ า นอย่ า งง่ า ยๆ อี ก ด้ ว ย ซึ่ ง ในเรื่อ งนี้
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ได้ พ ระราชทาน
พระราชด�าริแก่กรรมการ กปร. และคณะเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๓๑ ณ ศาลาดุสิดาลัย ความตอนหนึ่งว่า

“...ในด้ า นหนึ ่ง ที ่ไ ม่ เ คยคิ ด กั น ในด้ า น
การพัฒนา เช่น เจ้าหน้าที่บัญชี ถ้าหากว่าท�าการ
เพาะปลูก ชาวบ้านท�าการเพาะปลูก เมื่อมีผลแล้ว
เขาบริโภคเองส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งก็ขายเพื่อให้ได้
มีรายได้ แล้วก็เมื่อมีรายได้แล้วก็ไปซื้อของที่จา� เป็น
และสิง่ ทีจ่ ะมาเกือ้ กูลการอาชีพของตัว อย่างนี้
ไม่ ค ่ อ ยมี ก ารศึก ษากั น เมื ่อ ผลิ ต อะไรแล้ ว ก็
จ�าหน่ายไปก็มรี ายได้กต็ อ้ งท�าบัญชี ชาวบ้านท�าบัญชี
บางทีไ่ ม่คอ่ ยถูก...”
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“...ถ้าโครงการดี ในไม่ช้าประชาชนก็จะได้ก�าไร จะได้ผล ราษฎรจะอยู่ดีกินดีขึ้น จะได้ประโยชน์ไป...”

๑. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ : ความหมายและแนวพระราชด�าริ
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ด้ ว ยพระราชประสงค์ ใ นพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้ า อยู ่ หั ว ที่ ท รงมุ ่ ง หวั ง จะพั ฒ นาประชาชน
ในชนบทให้สามารถมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในระดับ
“พออยู่พอกิน” เสียก่อน จากนั้นก็จะเพิ่มระดับ
การพึ่งตนเองได้เป็นล�าดับ
แนวพระราชด� า ริเ พื่ อ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ศึ ก ษา
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริทั้งหลายนี้
อาจกล่ า วได้ ว ่ า เพื่ อ สนองพระราโชบายในการ
เสริมสร้างการเรียนรู้แก่ประชาชนในชนบท เพื่อจักได้
พึ่งตนเองได้โดยแท้ กล่าวคือ

ศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาอัน เนือ่ งมาจาก
พระราชด� า ริ : มรรควิ ธีท ชี ่ ่ ว ยเหลือ ให้
เกษตรกรได้บรรลุผลในการพึ่งตนเอง
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“...คนที่เป็นชาวบ้านจริงๆ เขารู้ว่าจะต้องทดลอง ต้องใช้ความคิดแล้วมีการทดลองเสียก็เสียไปแต่ว่าน่าจะได้...”

๑.๑ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชประสงค์
ในการจั ด ตั้ ง นั้ น พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว มี
พระราชาธิบายว่า “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริ” มีลักษณะดังนี้
“...เป็ นศูนย์ หรือเป็นที่แห่งหนึ่งที่รวม
การศึกษาเพือ่ ดูวา่ ท�าอย่างไร จะพัฒนาได้ผล...”
นอกจากนี้ ไ ด้ พ ระราชทานพระราชด� า รั ส
เพิ่มเติมว่า
“...ศูนย์ศึกษานีเ้ ป็นคล้ายๆ พิพิธภัณฑ์
ใหญ่ที่มีชีวิต ที่ใครๆ จะมาดูว่าท�าอะไรกัน...”
๑.๒ ส�าหรับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งนั้น
มีพระราชด�ารัสว่า
ก. เพื่อเป็นแหล่งสาธิตให้เกษตรกรได้เรียนรู้
“...ที่ตั้งศูนย์ศึกษานี้เพื่อประสงค์ส�าคัญยิ่ง

๒ ทาง คือ ทางหนึ่งก็คอื เป็นการสาธิตการพัฒนา
เบ็ดเสร็จ หมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกด้านของ
ชีวิตประชาชน ที่จะหาเลี้ยงชีพในท้องที่จะท�า
อย่างไรและได้เห็นวิทยาการแผนใหม่จะสามารถ
ที่จะหาดูวธิ กี ารจะท�ามาหากินให้มปี ระสิทธิภาพ...”
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“...ถ้าเรามีการบริหารแบบที่เรียกว่า แบบ “คนจน” แบบที่ไม่ติดต�ารามากเกินไป ท�างานอย่างมีความสามัคคี นี่แหละคือเมตตากัน
ก็จะอยู่ได้ตลอดไป...”

ข. เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยทดลอง
“...จุดประสงค์ของศูนย์ศึกษาฯ ก็เป็นสถานที่
ส�าหรับค้นคว้าวิจยั ในท้องที่ เพราะว่าแต่ละท้องที่
สภาพฝนฟ้าอากาศและประชาชนในท้องที่ตา่ งๆ กัน
ก็มีลักษณะแตกต่างกันมากเหมือนกัน...”
ค. เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนทัศนะความคิดเห็น
ในการพัฒนา
“...กรมกองต่ า งๆ ที ่เ กี ่ย วข้ อ งกั บ ชี วิ ต
ประชาชนทุ ก ด้ า นของการพั ฒ นาชี วิ ต ของ
ประชาชนได้สามารถมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ปรองดองกัน ประสานงานกัน...”
ง. เป็ น ศู น ย์ ร วมบริก ารประชาชนทางด้ า น
ความรู้และวิชาการ
“...ศูน ย์ ศ ึก ษาการพั ฒ นาเป็ น ศูน ย์
ที่รวบรวมก�าลังทัง้ หมดของเจ้าหน้าที่ทกุ กรมกอง

ทั้งในด้านเกษตรหรือในด้านสังคม ทั้งในด้าน
หางานการส่ ง เสริ ม การศึก ษามาอยู ่ ด ้ ว ยกั น
ก็หมายความว่า ประชาชนซึ่งจะต้องใช้วิชาการ
ทั้งหลายก็สามารถที่จะมาดู ส่วนเจ้าหน้าที่จะให้
ความอนุเคราะห์แก่ประชาชนก็มาอยู่พร้อมกัน
ในที่เดียวกัน ซึ่งเป็นสองด้านก็หมายถึงว่าที่สา� คัญ
ปลายทางคือ ประชาชนจะได้รับประโยชน์...”
จึงอาจกล่าวได้ว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนา คือ
แหล่งค้นคว้าหาความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ของ
เกษตรกร
สืบเนื่องจากพระราชประสงค์ของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทีท่ รงมุง่ หวังพัฒนาความเป็นอยู่
ของราษฎรให้สามารถช่วยเหลือพึ่งตนเองได้ โดย
วิ ธีก ารหนึ่ ง ที่ ท รงเห็ น ว่ า การได้ เ รี ย นรู ้ แ ละพบเห็ น
ด้วยประสบการณ์ของตนเองนัน้ เป็นการสร้างการเรียนรู้
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“...ท�าอะไรก็ได้ให้ประชาชนมีความรู้ ให้มีวิธีที่จะหากินโดยสุจริตให้มากขึ้น...”

ในการพัฒ นาชนบท ด้ ว ยเหตุ นี้ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานพระราชด�าริให้มีศูนย์
ศึก ษาการพัฒ นาอันเนื่อ งมาจากพระราชด� าริโ ดย
ท�าหน้าที่เสมือน “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต”
เพื่อเป็นศูนย์รวมของการศึกษาค้นคว้า ทดลอง วิจัย
และแสวงหาแนวทางและวิธีการพัฒนาด้านต่างๆ
ที่ เ หมาะสมสอดคล้ อ งกับ สภาพแวดล้ อ มและการ
ประกอบอาชีพของราษฎรที่อาศัยอยู่ในภูมิประเทศ
นั้นๆ และเมื่อค้นพบพิสูจน์ได้ผลแล้ว ก็จะน�าผลที่ได้
ไป “พัฒนา” สู่ราษฎรในหมู่บ้านใกล้เคียงจนกระทั่ง
ขยายผลแผ่กระจายวงกว้างออกไปเรื่อยๆ เพื่อให้
ส�าเร็จสูงสุดสู่ราษฎรต่อไป
๒. แนวทางและวั ต ถุป ระสงค์ ข องศูน ย์
ศึก ษาการพั ฒ นาอั น เนื ่อ งมาจากพระราชด� า ริ
ที่ส�าคัญมีดังนี้

๒.๑ การแก้ไขปัญหาตามสภาพความเป็นจริง
ทีแ่ ตกต่างกัน การพัฒนาจะต้องเริ่มต้นจากสภาพ
ความเป็นจริง ศึกษาว่าปัญหาของพื้นที่นั้นคืออะไร
และเลือกใช้วิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ แปรเปลี่ยนไป
ตามสภาพพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
๒.๒ การแลกเปลี ย่ นสื อ่ สารระหว่ า ง
นักวิชาการ นักปฏิบัติ และประชาชน การศึกษา
ค้นคว้าทดลอง วิจยั ต่างๆ ทีไ่ ด้ผลแล้ว ควรจะน�าไปใช้
ประโยชน์ในพืน้ ทีจ่ ริงได้ ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาจึงควร
เป็นแหล่งผสมผสานวิชาการและการปฏิบตั เิ ป็นแหล่ง
ความรู้ ข องราษฎร เป็ น แหล่ ง ศึ ก ษาทดลองของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยน
ถ่ า ยทอดประสบการณ์ แ ละแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หา
ระหว่างคน ๓ กลุ่ม คือ ราษฎร เจ้าหน้าที่ซงึ่ ท�าหน้าที่
พัฒนาส่งเสริม และนักวิชาการ
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“...ท�าให้ผู้เชี่ยวชาญ ผู้รู้จริงได้มาร่วมกัน หันหน้าหากัน ท�าให้เขาท�างานได้เต็มที่เพื่อวิชาการ
และเพื่อประชาชน...”

๒.๓ การพัฒนาแบบผสมผสาน ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาแต่ละแห่งจะเป็นแบบจ�าลองของพื้นที่
และรูปแบบการพัฒนาที่ควรจะเป็น ในพื้นที่ลักษณะ
หนึ่งๆ นั้น จะสามารถใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ได้
โดยวิธีใดบ้าง มิใช่การพัฒนาเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง
แต่ พ ยายามใช้ ค วามรู้ ห ลายสาขาที่ ส ุด โดยให้
แต่ ล ะสาขาเป็ น ประโยชน์ เ กื้อ หนุ น กั บ การพั ฒ นา
สาขาอื่นๆ ด้วย

๒.๔ การประสานงานระหว่างหน่วยราชการ
แนวทางการด�าเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ทุกแห่ง เน้นการประสานงาน การประสานแผน และ
การจัดการระหว่าง กรม กอง และส่วนราชการต่างๆ
ให้เกิดเป็นจริงขึ้น
๒.๕ เป็ น ศูน ย์ ร วมในการให้ บ ริ ก ารแก่
ประชาชน เพือ่ ให้ได้รบั ความสะดวกและประสิทธิภาพ
ในการน�าความรูท้ ไี่ ด้รบั ไปใช้ประโยชน์สงู สุด ตลอดจน
ได้รับบริการจากทางราชการของส่วนราชการต่างๆ
ท�าให้ประชาชนสามารถด�าเนินการได้รวดเร็วประหยัด
ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการติ ด ต่ อ ราชการนั บ เป็ น การปฏิ รู ป
มิตใิ หม่ของระบบบริหารราชการแผ่นดินในการบริการ
ของทางราชการแบบใหม่ ที่ สิ้ น สุ ด ตรงจุ ด เดี ย ว
One Stop Service หรือที่เรียกกันว่า “การบริการ
แบบเบ็ดเสร็จ” นั่นเอง
๓. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ : ความเป็นมาและผลการด�าเนินการ
ในปัจจุบันมี ๖ ศูนย์ กระจายอยู่ในภาคต่างๆ
ทั้ง ๔ ภาค คือ

“...ถ้าเฉลี่ยความมั่งมีของประชาชนแล้ว เมืองไทยไม่มีล่มจม...”
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“...ถ้าคิดให้รอบคอบ ถ้าคิดให้กว้างขวาง ถ้าคิดให้ครบถ้วนก็สามารถที่จะพัฒนาประเทศให้มีความเจริญ ให้มีความปลอดภัยได้...”

ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ต�าบลเขาหินซ้อน

พืน้ ทีน่ ี้ จัดท�าเป็นศูนย์การศึกษาด้านเกษตรกรรมและ
งานศิลปาชีพ เพือ่ เป็นแหล่งให้เกษตรกรและผูส้ นใจได้
เข้าชม ศึกษา ค้นคว้า และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประวัติความเป็นมา เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๒๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ
พระราชด�าเนินไปเปิดศาลบวรราชานุสาวรียพ์ ระบาท
สมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ต�าบลเขาหินซ้อน
อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ราษฎรได้
น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน จ�านวน ๒๖๔ ไร่ เมื่อเสด็จฯ
ทอดพระเนตรที่ดินดังกล่าว ซึ่งมีสภาพเป็นดินทราย
ขาดความอุดมสมบูรณ์ไม่สามารถเพาะปลูกพืชได้
และถ้าปลูกได้ก็เจริญเติบโตไม่ดไี ม่สามารถให้ผลผลิต
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพได้ จึงได้มพี ระราชด�าริกับเจ้าหน้าทีอ่ �าเภอ
จังหวัด และหน่วยราชการต่างๆ ให้ร่วมกันพัฒนา

“...เราให้ความรู้แก่ประชาชนเล็กน้อยก็จะท�าให้ฐานะเขาดีขึ้น มีงานท�ามากขึ้น...”
รายได้ต้องเข้ามาถึงเขามากขึ้น...”
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ให้ ชื่ อ ว่ า “ศูน ย์ ศ ึก ษาการพั ฒ นาเขาหิ น ซ้ อ น
อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา” กล่าว
ได้ว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนที่ได้ถือก�าเนิด

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา นับเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เป็นแห่งแรก
พื้นที่ด�าเนินการ ในปัจจุบันศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาเขาหินซ้อนฯ มีพื้นที่ซึ่งราษฎรได้น้อมเกล้าฯ
ถวาย ประมาณ ๑,๒๒๗ ไร่ และพื้นที่ส่วนพระองค์ที่
อยู่ติดกับศูนย์ฯ ซึ่งได้พระราชทานให้เป็นพื้นที่ศึกษา
วิจัย และทดสอบการพัฒนาด้านการเกษตรเป็นการ
สนับสนุนศูนย์ฯ อีกทางหนึ่ง มีเนื้อที่ประมาณ ๖๔๒
ไร่ รวมพื้นที่ ๑,๘๖๙ ไร่
นอกจากนี้ยังมีศูนย์สาชา ประกอบด้วย
๑. ศู น ย์ บ ริ ก ารพั ฒ นาบ้ า นสร้ า ง อ� า เภอ
บ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
๒. โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ บ ริ เ วณเขาชะโงก
จังหวัดนครนายก
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แจกจ่ายพันธุ์ปลา ฝึกอบรมด้านศิลปาชีพ แนะน�า
ส่งเสริมเผยแพร่หลักการและวิธีการสหกรณ์ เป็นต้น

การด�า เนิ น งานของศูน ย์ ฯ ศู น ย์ ศึ ก ษา
การพัฒ นาเขาหิ น ซ้ อ นฯ ด� า เนิ น กิจ กรรมในการ
ปรับปรุงและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติพื้นฐาน เพื่อ
ให้สามารถน�ามาใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตร
ได้อย่างยั่งยืน ได้แก่ การพัฒนาปรับปรุงดิน การใช้
วิธีธรรมชาติในการป้องกันศัตรูพืช การศึกษาความ
เหมาะสมของการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ในการปลูก
ไม้ผลต่างๆ การสร้างพันธุ์ลกู ผสมสองชั้นในพืชผัก
รับประทาน การปลูกและบ�ารุงรักษาป่าเพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมและสาธิตการปลูกไม้ผล
และขยายพันธุไ์ ม้ผล ส่งเสริมการท�าทุง่ หญ้าเลีย้ งสัตว์
ปรับปรุงบ�ารุงพันธุ์สัตว์ ตลอดจนการจัดตั้งธนาคาร
โค-กระบือ สาธิตการเลี้ยงปลา ผลิตพันธุ์ปลา และ

“...ประเทศไทยนั้น มีการท�าอะไรก็ตามก็ยงั ร่วมมือกันดีอยู่ จึงท�าให้ประเทศไทย
คงอยู่...”
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ประวัติความเป็นมา ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยทรายฯ ตั้งอยู่ในเขตพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
อันเป็นพื้นที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้า
อยู่หัวได้มีพระราชโองการประกาศให้เป็นที่หลวง
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๖ และ พ.ศ. ๒๔๖๗ เดิมพื้นที่แห่งนี้
มี ส ภาพป่ า ไม้ ที่ อุ ด มสมบู ร ณ์ มี ส ัต ว์ ป ่ า ประเภท
เนือ้ ทรายอยูเ่ ป็นจ�านวนมาก จึงได้ชอื่ ว่า “ห้วยทราย”
ต่อมาราษฎรได้เข้ามาอาศัยท�ากิน บุกรุกแผ้วถางป่า
ประกอบอาชีพตามยถากรรม ภายในเวลา ๔๐ ปี
ป่าไม้ได้ถูกท�าลายเป็นจ�านวนมากท�าให้ฝนไม่ตก
ต้องตามฤดูกาลและมีปริมาณน้อยลง จนมีลักษณะ
เป็นพื้นที่อับฝน ดินขาดการบ�ารุงรักษา จนเกิดความ
ไม่สมดุลตามธรรมชาติ การพังทลายของผิวดินค่อน
ข้างสูง ประกอบกับราษฎรส่วนใหญ่ปลูกสับปะรดซึ่ง

ศูน ย์ ศ ึก ษาการพั ฒ นาห้ ว ยทราย
อั น เนื ่อ งมาจากพระราชด�า ริ ต� า บล
สามพระยา อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี
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ต้องใช้สารเคมีมาก ท�าให้คุณภาพของดินตกต�่าลง
ไปอีก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชด�าริ
ว่า “...หากปล่อยทิ้งไว้ จะกลายเป็นทะเลทราย
ในที่สุด...” และเมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๖
ได้พระราชทานพระราชด�าริกับหม่อมเจ้าจักรพันธ์
เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ องคมนตรี และนายสุเมธ ตันติเวชกุล
ผู ้ อ� า นวยการส�า นั ก งานเลขานุ ก ารคณะกรรมการ
พิเ ศษเพื่อ ประสานงานโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด�าริ ให้พัฒนาเป็นศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาด้าน
ป่าไม้อเนกประสงค์ จัดให้ราษฎรที่ท�ากินอยู่เดิมได้มี
ส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าไม้ ได้ประโยชน์จากป่า
ไม้ และไม่ท�าลายป่าไม้อีกต่อไป มุ่งหมายที่จะศึกษา
รูปแบบการพัฒนาเกษตรควบคูไ่ ปกับการปลูกป่า จัดหา
แหล่งน�้า ศึกษาระบบป้องกันไฟไหม้ป่าแบบ “ระบบ
ป่าเปียก” ให้ราษฎรสร้างรายได้จากผลิตผลป่าไม้
และปลูกพืชชนิดต่างๆ ควบคู่ไปด้วย และให้ราษฎร

“...ส�าหรับชาวบ้าน...เมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้ว เขาก็ทา� การพัฒนาอย่างนี้ไปมากขึ้น
ทุกที ตอนเริ่มต้นทางราชการต้องช่วย เขาไม่มีเงินพอส�าหรับมาท�าการพัฒนา
แบบนี้ เราท�าการพัฒนาแบบนี้ให้ทีหลัง ไม่ต้องส่งเสริม หมายความว่า รายได้
ของเขามีมากขึ้นยิ่งมากขึ้นทุกปี แต่ถ้าทิ้งไว้อย่างนี้ก็ยังจนลงทุกปี...”

ที่เข้ามาท�ากินโดยมิชอบเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อที่จะได้
พระราชทานที่ดินท�ากินต่อไป

“...การพัฒนาชนบทต้องค�านึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรอื่น เช่น ป่าไม้ด้วย...”
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“...ควรที่จะให้นักวิชาการและประชาชนเข้ามาศึกษาดูงาน และขยายผลต่อไป...”

“...การขยายผลไปสู่ราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงนั้น ควรขยายในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป โดยการจัดตั้งเป็นกลุ่มย่อยๆ และด้วยความสมัครใจ
ไม่มีการบังคับ เมื่อราษฎรเห็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็จะเข้ามาร่วมเองในภายหลัง...”
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“...การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าให้เร่งขยายพันธุ์สัตว์ป่าโดยเฉพาะเนื้อทราย ซึ่งเป็นสัตว์พ้นื เพดั้งเดิม ให้สามารถน�าไปปล่อยให้ใช้ชีวิต
กลับคืนสู่สภาพป่าดั้งเดิมต่อไป...”

เมือ่ ได้พระราชทานพระราชด�าริแล้วศูนย์ศกึ ษา
การพัฒ นาห้ ว ยทรายอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด�า ริ
จึงได้ถือก�าเนิด เริ่มด�าเนินการตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๖
เป็นต้นมา
พื้นที่ด�าเนินการ พื้นที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของ
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ขอบเขตพื้นที่โครงการ
ประมาณ ๑๕,๘๘๐ ไร่ โดยมีศูนย์สาขาคือ โครงการ
ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อ�าเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรี
การด�าเนินงานของศูนย์ฯ ได้ดา� เนินกิจกรรม

ด้านการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม เร่งสร้างความ
สมดุลทางธรรมชาติให้กลับสู่สภาพเดิมโดยการปลูก
ป่าไม้ ๓ อย่าง คือ ไม้โตเร็ว ไม้ผล และไม้มีค่าทาง
เศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีก ได้แก่
การสร้างแนวป้องกันไฟป่าแบบเปียก ศึกษาวิจัยการ
ท�าเกษตรแบบผสมผสาน การท�าการเกษตรในระบบ
วนเกษตร ระบบเกษตรธรรมชาติ การเพาะเลี้ยงและ
ขยายพันธุ์สัตว์ป่าหลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เนื้อทราย ซึ่งในขณะนี้ได้ทดลองปล่อยเนื้อทราย เก้ง
ละอง ละมั่ง กลับคืนสู่สภาพป่าธรรมชาติ เป็นต้น
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ประวัติความเป็นมา ในโอกาสที่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด�าเนินไปประกอบ
พิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน
ที่จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔
ได้พระราชทานพระราชด�าริแก่นายบุญนาค สายสว่าง
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดจันทบุรี สรุปได้วา่ “...ให้พจิ ารณา
พืน้ ที่ทีเ่ หมาะสมจัดท�าโครงการการพัฒนาด้าน
อาชี พ การประมงและการเกษตรในเขตพื ้น ที ่
ชายฝั ่ ง ตะวั น ออกของจั ง หวั ด จั น ทบุรี . ..” โดย
พระราชทานเงินที่ราษฎรได้ร่ว มทูลเกล้า ฯ ถวาย
ในโอกาสดั ง กล่ า วเป็ น ทุ น เริ่ ม ด� า เนิ น การ และใน
วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้พระราชทาน
พระราชด�าริเพิ่มเติม ณ พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน
เกี่ยวกับโครงการที่จะจัดท�าขึ้นในเขตจังหวัดจันทบุรี

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุง้ กระเบน
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ต�าบลสนามไชย
อ�าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
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น�้าเสียจากบ่อกุ้งกุลาด�า ส่งเสริมการอนุรักษ์สภาพ
แวดล้อมและรักษาดุลยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การอนุ รั ก ษ์ แ ละรวบรวม

สรุปสาระส�าคัญได้ว่า “...ให้พิจารณาจัดหาพื้นที่
ป่าสงวนเสื่อมโทรมหรือพื้นที่สาธารณประโยชน์
เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาเช่นเดียวกับ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ให้เป็นศูนย์
ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาในเขตที่ดนิ ชายทะเล...”
จังหวัด จันทบุรจี ึงได้ ร่วมหารือกับหน่วยงานต่างๆ
เพือ่ พิจารณาความเหมาะสมและก�าหนดพืน้ ทีบ่ ริเวณ
อ่ า วคุ ้ ง กระเบน ต� า บลสนามไชย อ�า เภอท่ า ใหม่
จังหวัดจันทบุรี เป็นพื้นที่จัดตั้งศูนย์ศึกษาฯ
พื้นที่ด�าเนินการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าว
คุ้งกระเบนฯ มีพื้นที่โครงการประมาณ ๓๔,๒๙๙ ไร่
การด�าเนินงานของศูนย์ฯ ด�าเนินกิจกรรม
ในการค้นคว้า ทดลอง และสาธิตการพัฒนาปรับปรุง
สภาพแวดล้อมชายฝั่ง ได้แก่ การศึกษาวิจัยวิธีบ�าบัด
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พันธุไ์ ม้ปา่ ชายเลน นอกจากนีย้ ังมีกิจกรรมอืน่ ๆ อีก เช่น
การวิ จั ย และทดสอบระบบการเกษตรผสมผสาน
การส่งเสริมความรู้ในเรื่องของสหกรณ์ จัดอบรม
ด้านการปศุสัตว์ เป็นต้น
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริ บ้านนานกเค้า ต�าบล
ห้วยยาง อ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ประวัติความเป็นมา สืบเนื่องจากเมื่อวันที่
๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๕ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้
หม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ องคมนตรี และ
อธิบดีกรมชลประทาน เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ณ กรมราชองครัก ษ์ สวนจิ ต รลดา ในการนี้ ไ ด้
พระราชทานพระราชด�าริให้กรมชลประทานพิจารณา
วางโครงการจัดหาน�้าสนับสนุนโครงการศูนย์ศึกษา
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การพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เพื่อ
ให้มีการศึกษาทดลองงานพัฒนาการเกษตรต่างๆ
ตามความเหมาะสม ส�าหรับเป็นตัวอย่างให้ราษฎร

น�าไปปฏิบัติต่อไป เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๖
คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
โครงการศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาภูพานฯ โดยมีหม่อมเจ้า
จักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ เป็นประธาน และวันที่
๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๖ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชด�าเนินทอดพระเนตร
ศูนย์ศึกษาฯ แห่งนี้อีก และได้มีพระราชด�าริเพิ่มเติม
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จึงได้เริ่มด�าเนินการ
ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๒๗ เป็นต้นไป
พื้ น ที่ ด� า เนิ น การ ศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นา
ภูพานฯ มีพนื้ ทีโ่ ครงการประมาณ ๒,๓๐๐ ไร่ และเขต
ปริมณฑลเพือ่ การพัฒนาป่าไม้ประมาณ ๑๑,๐๐๐ ไร่
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การด�าเนินงานของศูนย์ฯ ด�าเนินการพัฒนา
ระบบชลประทาน พัฒนาระบบการปลูกพืชเศรษฐกิจ
ที่มีผ ลต่ อ การเพิ่ม รายได้ ข องเกษตรกร เช่ น การ
ศึกษาทดสอบพันธุ์ข้าวไร่ที่เหมาะสมต่อสภาพพื้นที่
การศึกษาเกี่ยวกับผลของสารเคมีป้องกันและก�าจัด
แมลง การจัดระบบเกษตรแบบผสมผสาน เป็นต้น
การศึกษาระบบนิเวศวิทยาของป่า การพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพดิน การส่งเสริมและพัฒนาด้าน
ปศุสัตว์และประมง
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
อั น เนื ่อ งมาจากพระราชด�า ริ อ� า เภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ล�าธารของภาคเหนือ และเผยแพร่ให้ราษฎรน�าไป
ปฏิบตั ติ อ่ ไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ การพัฒนาพืน้ ทีต่ น้ น�า้
ล�าธาร โดยการใช้ระบบชลประทานเข้าเสริมการปลูก
ป่าไม้ ๓ อย่าง และการใช้ลุ่มน�้าให้เกิดประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๗
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชด�าเนิน
ไปยังพื้นที่โครงการและได้พระราชทานพระราชด�าริ
เพิ่มเติม ให้ศูนย์ฯ ท�าการศึกษาพัฒนาป่าไม้พื้นที่
ต้นน�้าล�าธารให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์เป็นหลัก โดยให้
ต้นทางเป็นป่าไม้และปลายทางเป็นการศึกษาการ
ท�าประมงตามอ่างเก็บน�า้ ซึง่ จะก่อให้เกิดประโยชน์กบั
ราษฎรอย่างแท้จริง

ประวัติความเป็นมา เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๒๕ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ได้
พระราชทานพระราชด�าริให้พิจารณาพื้นที่บริเวณป่า
ขุนแม่กวง อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้ง
เป็นศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อนั เนือ่ งมาจาก
พระราชด�าริ โดยมีพระราชประสงค์ทจี่ ะใช้เป็นศูนย์กลาง
ในการศึกษา ทดลองเพื่อหารูปแบบการพัฒนาต่างๆ
ในบริเวณพืน้ ทีต่ น้ น�า้ ทีเ่ หมาะสมกับพืน้ ทีบ่ ริเวณต้นน�า้
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พื้นที่ด�าเนินการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย
ฮ่องไคร้ฯ มีพ้นื ที่ด�าเนินการอยู่ในเขตป่าสงวนแห่ง
ชาติ “ป่าขุนแม่กวง” ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ ๘,๘๐๐ ไร่
ภู มิ ป ระเทศทั่ ว ไปเป็ น ป่าเขา ทิ ศ เหนื อ เป็ น ป่าไม้
เบญจพรรณ พื้นที่ตอนกลางและตอนใต้เป็นป่าที่มี
สภาพค่อนข้างเสือ่ มโทรม ซึง่ ใช้เป็นพืน้ ทีใ่ นการศึกษา
การพัฒนาเกษตรกรรมด้านต่างๆ
นอกจากนี้ แ ล้ ว ศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาห้ ว ย
ฮ่องไคร้ฯ ยังมีศูนย์สาขา ประกอบด้วย
๑. โครงการศู น ย์ บ ริก ารพั ฒ นาและขยาย
พัน ธุ ์ ไ ม้ ด อกไม้ ผ ลอัน เนื่ อ งมาจากพระราชด� า ริ
อ�าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

๒. โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุม่ น�า้ สาขาแม่นา�้
ปิงอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอฮอด อ�าเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และอ�าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัด
ล�าพูน
๓. โครงการพัฒนาพืน้ ทีป่ า่ ขุนแม่กวงอันเนือ่ ง
มาจากพระราชด� า ริ อ� า เภอดอยสะเก็ด จั ง หวั ด
เชียงใหม่
๔. โครงการพั ฒ นาดอยตุ ง อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด�าริ จังหวัดเชียงราย
การด�าเนินงานของศูนย์ฯ ได้ดา� เนินกิจกรรม
ด้านการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับรูปแบบที่เหมาะสมใน
การพัฒนาพื้นที่ต้นน�้าล�าธาร มีการปลูกป่า ๓ อย่าง
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“...การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทมี่ อี ยูใ่ ห้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในท�านองสร้างสรรค์ ไม่ใช่ทา� ลาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ แหล่งน�้า เพราะราษฎร
ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรซึ่งต้องพึ่งน�้าทั้งในการท�ากินและอุปโภคบริโภค...”
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(ไม้เศรษฐกิจ ไม้ผล และไม้ใช้สอย) ๓ วิธี (โดยการ
ใช้นา�้ จากชลประทาน น�า้ ฝน และฝายเก็บกักน�า้ ขนาด
เล็กตามแนวร่องหุบเขา ซึ่งเรียกว่า Check Dam เพื่อ
รักษาความชุ่มชื้น) ศึกษาการพัฒนาระบบเกษตร
ป่าไม้ ศึ ก ษาวิ จั ย ต้ น น�้ า ล� า ธาร นิ เ วศวิ ท ยาป่าไม้
การป้องกันไฟป่าแบบเปียก การศึกษาการเพาะเลี้ยง
สัตว์ป่าในพื้นที่ต้นน�้าล�าธาร จัดท�าระบบอนุรักษ์และ
พัฒนาดิน รวมทั้งการศึกษาและพัฒนาเกษตรกรรม
ต่างๆ การท�าปศุสัตว์โคนม สัตว์ปีก และการเกษตร
อุตสาหกรรม
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ประวั ติ ค วามเป็ น มา เนื่ อ งในโอกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์
พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี และสมเด็ จ พระเจ้ า ลู ก เธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ อัครราชกุมารี เสด็จ
พระราชด� า เนิ น แปรพระราชฐานประทั บ แรม ณ
พระต� า หนั ก ทั ก ษิ ณ ราชนิ เ วศน์ จั ง หวั ด นราธิ ว าส
เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม - ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๔
ได้เสด็จฯ เยีย่ มราษฎรและทอดพระเนตรพืน้ ทีจ่ งั หวัด
นราธิวาส ท�าให้ทรงทราบถึงปัญหาว่าสภาพพื้นที่
ในบริเวณจังหวัดนราธิวาสเป็นทีล่ มุ่ ต�า่ มีนา�้ ขังตลอดปี
และมี ส ภาพเป็ น ดิ น พรุ เมื่ อ ระบายน�้ า ออกแล้ ว
จะแปรสภาพเป็นกรดจัด ท�าการเพาะปลูกไม่ได้ผล
จึงได้พระราชทานพระราชด�าริกับหม่อมเจ้าจักรพันธ์

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริ ต�าบลกะลุวอเหนือ อ�าเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส
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เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ องคมนตรี และผู้ว่าราชการจังหวัด
นราธิว าสว่ า ควรมี ศู น ย์ ศึ ก ษาการพัฒ นาในการ
ศึกษาวิจัยดินพรุ น�าผลส�าเร็จของโครงการไปเป็น
แบบอย่างในการพัฒนาพื้นที่พรุอื่นๆ ต่อไป ต่อมา
จึงได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างจังหวัดนราธิวาส
และส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.)
เพื่อก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ศึกษา
การพัฒนา โดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทอง”
พื้นที่ด�าเนินการ บริเวณที่ตั้งศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทอง มีเนื้อที่ประมาณ ๕๑๐ ไร่ แบ่ง
ออกเป็นอาคารส�านักงานและแปลงสาธิตบนที่ดิน
๒๐๒ ไร่ และแปลงวิจัยทดลองในพื้นที่พรุ ๓๐๘ ไร่
อีกทั้งยังมีพ้นื ที่พรุจังหวัดนราธิวาสเนื้อที่ประมาณ
๒๖๑,๘๖๐ ไร่

“...งานทีค่ วรท�า บางทีงานแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก็ตอ้ งท�า แต่บางที
ก็จะต้องท�าเป็นโครงการหรือหลักการท�างานที่กว้างๆ ออกไป...”
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นอกจากนี้ยังมีศูนย์สาขาอีก ประกอบด้วย
๑. โครงการสวนยางเขาตันหยง อ�าเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส

๒. โครงการพัฒนาหมู่บ้านปิแนมูดอ อ�าเภอ
ระแงะ จังหวัดนราธิวาส
๓. โครงการหมู ่ บ ้ า นเกษตรปศุ สั ต ว์ มู โ นะ
อ�าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
การด�าเนินงานของศูนย์ฯ กิจกรรมที่ศูนย์ฯ
ได้ด�าเนินการ คือ การศึกษาวิจัยและปรับปรุงดินที่มี
ปัญหาให้สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
ได้อีก เช่น การพัฒนาดินอินทรีย์และดินเปรี้ยวจัด
การใช้นา�้ จืดชะล้างกรดออกจากดิน ทดลองเลีย้ งปลา
น�้ากร่อยซึ่งในขณะนี้น�้าเปรี้ยวสามารถปรับปรุงเพื่อ
ใช้ เ ลี้ ย งปลาได้ แ ล้ ว การศึ ก ษาการปลู ก ไม้ โ ตเร็ ว
ในพื้นที่พรุเพื่อประโยชน์ทางอุตสาหกรรม เป็นต้น
การพัฒนาระบบปลูกพืช การคัดเลือกพันธุไ์ ม้ทมี่ คี วาม
เหมาะสมในสังคมพืช ป่าพรุ การท�าสวนยางครบวงจร
284

สามารถอันสูงเลิศที่บ่งบอกถึงพระอัจฉริยภาพเป็นที่
ยิง่ ว่า ทรงเป็นนักพัฒนาชนบททีย่ ่งิ ใหญ่พระองค์
หนึ่งในโลกนี้ทีเดียว

การปรับปรุงและบ�ารุงรักษาป่า การพัฒนาอาชีพ การ
พัฒนาและส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ โครงการผลิตพืช
สวนประดับเพือ่ การศึกษาหาพันธุ์ไม้ดอกและวิธีปลูก
ที่เหมาะสมในภาคใต้เพื่อแนะน�าให้เกษตรกรปลูก
ต่อไป เช่น สร้อยทอง แกลดิโอลัส เบญจมาศ เฮลิโกเนีย
ปทุมมา ซ่อนกลิ่น หน้าวัว ดาวเรือง บานชื่น และ
แอสเตอร์
ศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด�าริทั้ง ๖ แห่ง ได้กระท�าหน้าที่ “พิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติท่มี ชี วี ติ ” ดุจดังฟันเฟืองจักรกลส�าคัญของ
การพัฒนาชนบทในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับ
กันอย่างกว้างขวาง จะเห็นได้ว่าแนวพระราชด�าริใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นแสดงถึงพระปรีชา
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“...ถ้าท�าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยความรู้ในทางหลักวิชาและท�าด้วยความตั้งใจจริง งานก็จะส�าเร็จด้วยดี...”

บรรดานักวิชาการด้านการพัฒนาชนบทและ
ผู้ปฏิบัติด้านการพัฒนามักฉงนอยู่เสมอว่าพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้กุลยุทธ์ใดในการแนะน�า
เผยแพร่ประชาชนให้ยอมรับแนวพระราชด�าริของ
พระองค์ เพราะในการพัฒนาชนบทตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ข องไทยนั้ น จ� า ต้ อ ง
ยอมรับด้วยความจริงว่ายังไม่บรรลุเป้าหมายสมบูรณ์
ดังทีไ่ ด้วางไว้ ปัญหาส�าคัญทีย่ ังต้องคาอยูเ่ หนียวแน่น
คือ การยอมรับการพัฒนาจากผู้น�าการเปลี่ยนแปลง
(Change Agent)
เมือ่ วิเคราะห์จากแนวคิดของ Everett M. Rogers
เกี่ย วกั บ ทฤษฎี ก ารแปรกระจายนวั ต กรรม (The
Diffusion of lnnovation Theory) มีสาระส�าคัญว่า การ
ที่บุคคลจะยอมรับแนวคิดการพัฒนาได้นั้น จะต้อง

แนวพระราชด�าริเพื่อพึ่งตนเองของเกษตรกร
ในชนบทตามหลักการแห่งทฤษฎีการยอมรับ
นวัตกรรม (lnnovation Adoption Theory)
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“...ใครมีความคิดอะไรก็สนับสนุนให้ทดลองได้ ในวิชาใดก็ตามซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนา...”

ได้รับทราบถึงสิ่งที่ควรรับรู้ เช่น การปลูกหญ้าแฝก
จะช่วยป้องกันดินพังทลาย และใช้ปุ๋ยธรรมชาติจะ
ช่วย ประหยัดและบ�ารุงดิน การแก้ไขดินเปรีย้ วในภาค

มีปัจจัยเกี่ยวข้องมากมายขึ้นอยู่กับตัวบุคคล ระบบ
สังคม ระบบสือ่ สารของนวัตกรรม และระยะเวลาการ
ด�าเนินการด้วย ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ขั้นตอนการยอมรับ
ของประชาชนในแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวแล้วพบว่าทรงเป็นนักพัฒนาชนบท
ที่ประสบความส�าเร็จดังรายละเอียดดังนี้ คือ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกฝังแนว
พระราชด� า ริใ ห้ ป ระชาชนยอมรับ ไปปฏิ บ ัติ อ ย่ า ง
ต่อเนือ่ ง โดยให้วงจรการพัฒนาด�าเนินไปตามครรลอง
ธรรมชาติ กล่าวคือ
๑. ทรงสร้างความตระหนักแก่ประชาชน
ให้ รั บ รู ้ (Awareness) ในทุ ก คราเมื่ อ เสด็ จ
พระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนในทุกภูมิภาค
ต่ า งๆ จะทรงมี พ ระราชปฏิ ส ัน ถารให้ ป ระชาชน
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ใต้สามารถกระท�าได้ การตัดไม้ท�าลายป่าจะท�าให้
ฝนแล้ง เป็นต้น ตัวอย่างพระราชด�ารัสที่เกี่ยวกับการ
สร้างความตระหนักให้แก่ประชาชน ได้แก่
“...ประเทศไทยนี ้เ ป็ น ที ่ที ่เ หมาะมาก
ในการตัง้ ถิน่ ฐาน แต่ว่าต้องรักษาไว้ ไม่ท�าให้
ประเทศไทยเป็นสวนเป็นนากลายเป็นทะเลทราย
ก็ป้องกันท�าได้...”
๒. ทรงสร้างความสนใจแก่ประชาชน (lnterest)
หลายท่านคงได้ยนิ หรือรับฟังโครงการอันเนือ่ งมาจาก
พระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีนาม
เรียกขานแปลกหู ชวนฉงน น่าสนใจติดตามอยู่เสมอ
เช่น โครงการแก้มลิง โครงการแกล้งดิน โครงการ
เส้นทางเกลือ โครงการน�า้ ดีไล่น�้าเสีย หรือโครงการ
น�้าสามรส ฯลฯ เหล่านี้ เป็นต้น ล้วนชวนเชิญให้
ติดตามอย่างใกล้ชดิ แต่พระองค์ก็จะมีพระราชาธิบาย

“...พยายามที่จะท�าอะไรที่ง่ายๆ แล้วในที่สุดก็ท�าง่ายๆ แล้วได้ผล
ก็จะเป็นหลักวิชาโดยอัตโนมัติ...”

“...การทดลองต่างๆ นี้ ท�าเป็นส่วนน้อยคือท�าเป็นส่วนเล็กๆ สามารถทีจ่ ะเก็บไว้ให้คนดูวา่ ตรงนีท้ �าอย่างนีม้ นั ไม่คอ่ ยดีใช้ไม่ได้...ก็เป็นหลักวิชา...”
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แต่ละโครงการอย่างละเอียด เป็นทีเ่ ข้าใจง่าย รวดเร็ว
แก่ประชาชนทั้งประเทศ
๓. ในประการต่อมา ทรงให้เวลาในการ
ประเมินค่าหรือประเมินผล (Evaluate) ด้วยการ
ศึกษาหาข้อมูลต่างๆ ว่าโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริของพระองค์นนั้ เป็นอย่างไร สามารถน�าไป
ปฏิบตั ไิ ด้ในส่วนของตนเองหรือไม่ ซึง่ ยังคงยึดแนวทาง
ที่ให้ประชาชนเลือกการพัฒนาด้วยตนเองที่ว่า
“...ขอให้ถือว่าการงานที่จะท�านั้นต้องการ
เวลาเป็นงานที่มีผู้ด�าเนินมาก่อนแล้ว ท่านเป็น
ผูท้ ่จี ะเข้าไปเสริมก�าลัง จึงต้องมีความอดทนที่จะ
เข้าไปร่วมมือกับผูอ้ ่นื ต้องปรองดองกับเขาให้ได้
แม้เห็นว่ามีจุดหนึ่งจุดใดจะต้องแก้ไขปรับปรุงก็
ต้องค่อยพยายามแก้ไขไปตามที่ถูกที่ควร...”

“...ถ้าราษฎร “รู้รักสามัคคี” เขาจะเข้าใจว่าเมื่อเขามีรายได้ เขาก็
จะยินดีเสียภาษี เพื่อช่วยราชการให้สามารถท�าโครงการต่อไป
เพื่อความก้าวหน้าของประเทศชาติ...”

“...ราษฎรที่ยากจนนี้ เขาไม่มีกา� ลังที่จะตอบแทนอะไรได้เลย แม้จะท�างานก็ไม่ค่อยได้ เพราะความยากจน แต่ถ้าเราสามารถที่จะท�าให้เขา
อยู่ดีกินดีขึ้นหน่อยเขาก็จะสามารถท�ารายได้ได้มากขึ้น เราก็จะลดการสงเคราะห์ลงได้...”
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๔. ในขั้นทดลอง (Trial) เพื่อทดสอบว่างาน
ในพระราชด�าริที่ทรงแนะน�านั้นจะได้ผลหรือไม่ ซึ่ง
ในบางกรณีหากมีการทดลองไม่แน่ชัดก็ทรงมักจะ
มิให้เผยแพร่แก่ประชาชน หากมีผลการทดลองจนแน่
พระราชหฤทัยแล้วจึงจะออกไปสู่สาธารณชนได้ เช่น
ทดลองปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน�้านั้นได้มี
การค้นคว้าหาความเหมาะสมและความเป็นไปได้จน
ทั่วทั้งประเทศว่าดียิ่ง จึงน�าออกเผยแพร่แก่ประชาชน
เป็นต้น
๕. ขั้นยอมรับ (Adoption) โครงการอันเนือ่ ง
มาจากพระราชด�ารินั้นเมื่อผ่านกระบวนการมาหลาย
ขั้นตอน บ่มเวลาการทดลองมาเป็นเวลานานตลอด
จนทรงให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระ
ราชด�าริและสถานที่อื่นๆ เป็นแหล่งสาธิตที่ประชาชน
สามารถเข้าไปศึกษาดูได้ถึงตัวอย่างแห่งความส�าเร็จ
ดังนัน้ แนวพระราชด�าริของพระองค์จงึ เป็นสิง่ ทีร่ าษฎร
สามารถพิสูจน์ได้ว่าจะได้รับผลดีต่อชีวิตและความ
เป็นอยู่ของตนได้อย่างไร
แนวพระราชด�าริทั้งหลายดังกล่าวข้างต้นนี้
แสดงถึง พระวิ ร ิย อุ ต สาหะที่ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระสติปัญญา ตรากตร�า
พระวรกายเพื่อค้นคว้าหาแนวทางการพัฒนาให้พสก
นิกรทั้งหลายได้มีความร่มเย็นเป็นสุขสถาพรยั่งยืน
นาน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงที่ได้
พระราชทานแก่ปวงไทยตลอดเวลา ๕๐ ปี จึงกล่าว
ได้วา่ พระราชกรณียกิจของพระองค์นนั้ สมควรอย่างยิง่
ที่ทวยราษฎรจักได้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
ตามที่ทรงแนะน�าสั่งสอน อบรม และวางแนวทางไว้
เพื่อให้เกิดการอยู่ดีมีสุขโดยถ้วนเช่นกัน

“...ถ้าราษฎร “รูจ้ กั สามัคคี” และรูว้ า่ “การเสียคือการได้” ประเทศชาติก็จะก้าวหน้า
เพราะว่าการที่คนอยู่ดีมีความสุขนั้นเป็นก�าไรอีกอย่างหนึ่งซึ่งนับเป็นมูลค่าเงิน
ไม่ได้...”
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สรุป
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระเมตตา
พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริแก่
อาณาประชาราษฎร์ ตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลย์สิริราช
สมบัติในปี พ.ศ. ๒๔๘๙ จวบจนปัจจุบันนับเป็น
เวลาถึง ๕๐ ปี พระองค์ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปยัง
พื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ท�าให้ทรงเป็นนักวิจัยชนบท
ด้วยพระองค์เอง เริ่มจากการรวบรวมข้อมูลที่ทรง
ค้นพบและผลจากการศึกษาค้นคว้าวิจัย ซึ่งสิ่งนี้ทรง
น�ามาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาในเวลาต่อมา ทรง
เน้ น หนั ก ที ่จ ะให้ ป ระชาชนพึ ่ง ตนเองได้ อ ย่ า ง
ค่อยเป็นค่อยไป เครือ่ งมือทีท่ รงใช้ในการเสริมสร้าง
การเรีย นรู้ เ พื่อ พึ่ ง ตนเองได้ ใ นชนบท คื อ การที่ ไ ด้
พระราชทานพระราชด� า ริใ ห้ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ศึ ก ษาการ
พัฒ นาอัน เนื่ อ งมาจากพระราชด� า ริขึ้ น ๖ แห่ ง
ทั่วประเทศ ท�าการศึกษาค้นคว้าหาความเหมาะสม
ด้านการพัฒนาของแต่ละภูมิภาคซึ่งที่นี่เองทรงเลือก
ไว้ใช้เป็นแหล่งที่ประชาชนสามารถเข้ามาศึกษา และ
ใช้บริการจากเจ้าหน้าที่ของรัฐในระบบ One Stop
Service อันกลายเป็นมิติใหม่ของการพัฒนาเพื่อพึ่ง
ตนเองได้ในปัจจุบนั ซึง่ การค้นคว้าหาแนวทางพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของประเทศให้พงึ่ ตนเองได้นี้ เป็นงาน
ที่หนักและท้าทายความสามารถยิ่งนักด้วยใช้ระยะ
เวลาอันยาวนานยิง่ แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
ที่ รั ก ยิ่ง ของปวงไทยทรงบรรลุผ ลส�า เร็จ นั้ น แล้ ว
อย่างแท้จริง
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กรุงเทพฯ : ฐานเศรษฐกิจ ๒๕๓๒.
คณะกรรมการจั ด ท� า แผนแม่ บ ทโครงการศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาพิ ก ุล ทองอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด�า ริ .
เขตการใช้ที่ดินในพื้นที่พรุ จังหวัดนราธิวาส กรุงเทพฯ, ๒๕๒๙.
คืนผืนป่าให้แผ่นดิน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์โอเอส พริ้นติ้ง, ๒๕๒๖.
ค�าสัมภาษณ์ นายปราโมทย์ ไม้กลัด. วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๙.
ค�าสัมภาษณ์นายสุรพล ปัตตานี. วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๙.
ค�าสัมภาษณ์ นายเอนก ก้านสังวอน. วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๓๙.
โครงการบ�าบัดน�้าเสียพระราม ๙. เอกสารรายงาน.
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โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง. คู่มือการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อการเกษตร, ๒๕๓๖.
จ�านง อศิวัฒนสิทธิ์ และคณะ สังคมวิทยา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๘.
ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี สหกรณ์ไทยเทอดไว้เหนือเกล้า. กรุงเทพฯ : ศิลปะสนองการพิมพ์.
ชรินทร์ สมาธิ. การพัฒนาป่าพรุในจังหวัดนราธิวาส. เอกสารประกอบการสัมมนา “เรือ่ งการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ครั้งที่ ๒” วันที่ ๑๕ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๓๔.
ทวยราษฎร์รักบาทแม้ ยิ่งด้วยปิตุรงค์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ดอกเบี้ย.
บรรจบ อิศดุลย์, พ.อ. การเมืองเปรียบเทียบ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๑.
บุญชนะ กลิน่ ค�าสวน และนายวัชระ รังสรรค์สฤษดิ.์ รายงานสถานการณ์ปา่ ชายเลน ในพื้นที่จงั หวัดปัตตานี
ส�านักงานป่าไม้เขตปัตตานี. ๒๕๓๗.
ผลการด�าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ พ.ศ. ๒๕๓๗. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์
พับลิชชิ่ง, ๒๕๓๗.
ผลการศึกษาทดลองศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๓. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์บริการงานพิมพ์.
พระราชด�ารัส วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๔. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง กรุ๊ฟ.
พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พระราชทานแก่คณะกรรมการ กปร. และคณะ เจ้าหน้าที่ท่ี
เกีย่ วข้องกับการด�าเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม
๒๕๓๑ ณ ศาลาดุสิดาลัย. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๓๑.
พระราชด�ารัสพระราชทานแก่บุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสติ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๐. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ ติง้
แอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๓๐.
พระราชด�ารัสพระราชทานแก่บุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสติ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๓. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ ติง้
แอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๓๓.
พระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังสวนดุสิต วันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗.
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๓๗.
พระราชด�ารัสในโอกาสที่คณะท�างานฝ่ายวิชาการและคณะท�างานฝ่ายปฏิบัตกิ าร คณะกรรมการโครงการ
ปรับปรุงบึงมักกะสัน กับคณะกรรมการระบายน�า้ หนองหาน เพื่อปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อม
เฝ้าทูลละอองธุลพี ระบาท ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดสกลนคร
วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๘. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๒๘.
พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วโรกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เอกอัครราชทูต
และกงสุลใหญ่ไทยที่ประจ�าในต่างประเทศ ๗๗ ราย เข้าเฝ้าทูลละอองธุลพ
ี ระบาท วันที่ ๑๗ สิงหาคม
๒๕๓๘ ณ พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๓๘.
รสริน สมิตะพินทุ. โครงการเกี่ยวกับการเกษตรสวนจิตรลดา. เอกสารการประชุมทางวิชาการเรื่อง “โครงการ
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อันเนื่องมาจากพระราชด�าริและเทคโนโลยีพัฒนา” วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๓๘ ณ ห้องประชุมสารนิเทศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดยสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบทจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ด้วยความร่วมมือของส�านักงาน กปร.
โลกใบใหม่. โครงการพระราชด�าริ “แก้มลิง” ของขวัญปีใหม่จากในหลวง. ๒๕๓๙.
วารสารมูลนิธิชยั พัฒนา. การพลิกฟืน้ คืนแผ่นดินเขาชะงุม้ ผลส�าเร็จแห่งทฤษฎีการปลูกป่าโดยไม่ตอ้ งปลูก
(สิงหาคม ๒๕๓๙.)
____. สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริยพ
์ ระองค์แรกในประวัตศิ าสตร์ชาติไทยและครัง้ แรก
ของโลก. กันยายน ๒๕๓๖.
____. เส้นทางเกลือ เอกสารการศึกษาระบบการผลิตและจ�าหน่ายเกลือเพื่อหาทางเสริมไอโอดีนเข้าใน
เกลือบริโภค กรณีศึกษาที่อ�าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่. (กันยายน ๒๕๓๖.)
วารสาร ส.ม.ท. โครงการพระราชด�าริน้นั ก็คอื ให้รถแล่นพอแล่นได้ไม่ค่งั ไม่ศูนย์กโิ ลเมตรต่อชั่วโมง. ๒๕๓๓
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร. เครื่องผสมเกลือไอโอดีนแบบฉีดพ่นผสม (เอกสารรายงาน)
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่. เครื่องผสมเกลือไอโอดีน (lodine Salt Mixer) (เอกสารแจกจ่าย)
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ. พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อเสด็จพระราชด�าเนินโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๓๖.
เอกสารโรเนียว.
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ. ๑๐ ปี พระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ภูมพ
ิ ลอดุลยเดช ในโครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ,
ประจวบคีรีขันธ์ : ส�านักงาน น.ส.พ. หัวหินสาร.
สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. โครงการพัฒนาและฟื้นฟูป่าชายเลนในเขตพื้นที่
เป้าหมายของจังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานี. (เอกสารรายงาน)
สัญญา สัญญาวิวัฒน์. ทฤษฎีสังคมวิทยา. กรุงเทพฯ : ส�านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ๒๕๓๖.
สุภาวดี ศิริรัตนากร. “ลักษณะโครงสร้างของป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส. (วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์), ๒๕๓๗.
ส� า นั ก การระบายน�้ า กรุง เทพมหานคร. โครงการปรั บ ปรุ ง บึง มั ก กะสั น อั น เนื ่อ งมาจากพระราชด� า ริ .
(เอกสารโรเนียว)
____. โครงการพระราชด�าริในปีต่างๆ พร้อมคณะการด�าเนินการ. (เอกสารรายงาน)
____. ในหลวงกับการป้องกันน�้าท่วมกรุงเทพมหานคร.
ส�านักงานคณะกรรมการทรัพยากรน�้าแห่งชาติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานจัดการทรัพยากรน�้า.
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ, ๒๕๓๙.
ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ. ๕๐ ปี แห่งการพัฒนา
ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ : โอ.เอส.
พริ้นติ้งเฮ้าส์.
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____. ประมวลพระราชด�าริ เกี่ยวกับการอนุรกั ษ์ดนิ โดยการปลูกหญ้าแฝก. กรุเทพฯ : โรงพิมพ์ ๒๑ เซ็นจูร.ี่
____. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ ๒๑ เซ็นจูรี่, ๒๕๓๙.
ส�านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. สองมหาราชนักพัฒนา. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ ติง้ กรุฟ๊ , ๒๕๓๑.
ส�านักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ. รางวัลสภาวิจยั แห่งชาติ ประจ�าปี ๒๕๓๖ ผลงานคิดค้นหรือสิง่ ประดิษฐ์
เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน�้าหมุนช้าแบบทุ่นลอย หรือ “เครื่องกังหันน�้าชัยพัฒนา”. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, ๒๕๓๖.
ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการพระราชด�าริ “ฝนหลวง” กรุงเทพฯ : ส�านักงานปฏิบัติ
การฝนหลวง, ๒๕๓๕.
____. ในหลวงของเรากับฝนหลวง. กรุงเทพฯ : ส�านักงานปฏิบัติการฝนหลวง, ๒๕๓๕.
ส�านักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ. ศรีสวัสดิ์แห่งปฐพี.
ส�านักพระราชวัง ๓๐ ปี นาข้าวทดลองในสวนจิตรลดา. กรุงเทพฯ : เดอะแคมเปน.
____. ๓๐ ปี ป่ายางในสวนจิตรลดา. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง กรุ๊ฟ, ๒๕๓๔.
ส�านักราชเลขาธิการ. ประมวลพระราชด�ารัสและพระบรมราโชวาท ที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ ตั้งแต่
ปีพุทธศักราช ๒๔๙๘ - ๒๕๐๘. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พระจันทร์, ๒๕๑๖.
____. ประมวลพระราชด�ารัสและพระบรมราโชวาท พุทธศักราช ๒๕๓๑. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพฯ,
๒๕๑๒.
____. ประมวลพระราชด�ารัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ ปีพทุ ธศักราช ๒๕๓๕.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพฯ, ๒๕๓๖.
____. พระราชกรณียกิจระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๒๗ - เดือนกันยายน ๒๕๒๘. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
ไทยวัฒนพานิช, ๒๕๓๓.
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